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МЛАДЕЖИ ОТ ЕВРОПА СЕ
СЪБРАХА ПО ПРОЕКТА
БЛАГОДАРЕНИЕ НА
...

… 7 събития за общностен диалог
в Нидерландия, Италия, Белгия,
Унгария, Португалия, Германия и
Испания. Целта беше да се създаде
дебат за бъдещето на Европа и да се
развие
по-силно
чувство
за
отговорност към ЕС, както и да се
обсъдят начини да се направи той
по-демократичен и ориентиран към
младежта. По време на тези събития
беше прожектиран документалният
филм на U4EU „Какво означава
Европа за мен?“, също така бяха
организирани лекции и работни
срещи.
… информационния ден в Гърция
на 30 май. Местни организации
бяха поканени, за да обсъдят
важността на доброволчеството на
международно,
европейско
и
местно ниво и да представят своята
работа. Младежи от всичките девет
страни партньори участваха в това
събитие. Те споделиха своя опит и
се информираха за Европейския
корпус за солидарност. Това беше
една
чудесна
възможност
за
насърчаване
на
диалога
и
солидарността сред европейската
младеж.

(Събитие за общностен диалог в
Италия)

(Събитие за общностен диалог в
Унгария)

… семинара за младежи, който се проведе в България на 13 юни. 32
младежи от всички страни партньори, а също и от САЩ, Армения,
Украйна и България участваха в този семинар, който имаше за цел да
даде възможност на младите европейци да изготвят препоръки за
бъдещето на ЕС. Те имаха възможността да обсъдят различни теми,
свързани с ЕС, като климатичните промени, интеграцията на мигранти/
бежанци, участието на младите хора и противодействието на речта на
омразата.

ПОСЛЕДНИТЕ СТЪПКИ ПО ПРОЕКТА ЩЕ БЪДАТ

...

... прожекция в Европейския парламент на документалния филм,
създаден по проекта, който се стреми да даде глас на европейските
младежи и да засили участието им в ЕС. Целта е европейските политици
да се вслушват в мненията на младите хора за Европа и съответно да ги
вземат предвид при своите решения.
… издаването на обобщение на резултатите от общностните диалози
под формата на електронна публикация, озаглавена „Какво означава
Европа за европейската младеж: гледни точки от терена“. Тази
публикация ще бъде широко разпространена в цяла Европа, за да даде
пример за бъдещи дискусии между млади европейски участници.
… финалното събитие ще бъде организирано в Гърция през юли. В
него ще участват младежи, заинтересовани страни и партньори от
всички страни, за да приключат проекта и да отпразнуват успеха му
заедно.

(Информационен ден в Атина / Младежки семинар в София)

