
 
 

 

Projekt „Wspólne inicjatywy obywatelskie kluczem do  rozwoju 
współpracy” został sfinansowany przez Uni ę Europejsk ą w ramach 

programu „Europa dla obywateli” 

 

 

Dotyczy u 2.1 - Działanie Partnerstwo miast 
 
Udział: projekt umożliwił spotkanie 110 obywateli, z których 50 pochodziło z miasta Grzegorzewo (Litwa ), 60 z 
miasta  Tomaszów Lubelski (Polska ) itd. 
 
Miejsce/Daty: spotkanie odbyło się w Tomaszowie Lubelskim(Polska ) w dniach od 19/09/2014 do  22/09/2014 
 
Krótki opis: 
 
Dzień 19/09/2014 – poświęcono na kwestię wolontariatu jako narzędzia integracji społecznej oraz pośrednio 
powiązany temat demokracji w społeczeństwie i różnych form jej wyrażania. Podsumowaniem pierwszego dnia 
pobytu delegacji był udział w sesji historycznej zorganizowanej z okazji 75 rocznicy Bitew pod Tomaszowem 
Lubelskim podczas II Wojny Światowej , co pozwoliło na lepsze poznanie lokalnej historii. 
Dzień 20/09/2014 - poświęcono na zagadnienia w zakresie działalności i funkcjonowania człowieka w 
społeczeństwie. Dużą uwagę przywiązywano do aktywności i udziału w życiu lokalnym osób starszych i młodzieży 
przy jednoczesnym zaangażowaniu wiedzy i doświadczenia obydwu grup społecznych. Powstały nowe pomysły na 
aktywizację oraz transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy pokoleniami.  
Poruszono również kwestię integracji społecznej osób niepełnosprawnych szczególnie pod kątem pomocy osobom 
zagrożonym marginalizacją społeczną. 
Dzień 21/09/2014 – poświęcono na temat lokalnych organizacji pozarządowych działających na terenie 
Grzegorzewa oraz Tomaszowa Lubelskiego, poza tym uczestnicy projektu wzięli udział w uroczystych obchodach 
75 rocznicy Bitew pod Tomaszowem Lubelskim – rekonstrukcji. Następnie odbyło się spotkanie z 
przedstawicielami NGO, podczas którego wymieniono doświadczenia i formy współpracy z samorządem miast 
Tomaszowa Lubelskiego i Grzegorzewa. 
W godzinach wieczornych delegacja uczestniczyła w debacie dotyczącej uprzedzeń na tle rasowym, religijnym, 
ksenofobii i nietolerancji oraz formach niwelowania tych zjawisk. 
Dzień 22/09/2014 – poświęcono na rozmowy dotyczące wpływu obywateli na sprawowanie władzy w samorządzie 
lokalnym oraz prawa obywatela w ujęciu lokalnym (własne miasto) i globalnym (Unia Europejska). W ramach 
projektu możliwość spotkania, wymiany poglądów i doświadczeń miały również środowiska oświatowe działające 
na terenie Tomaszowa Lubelskiego i Grzegorzewa. Podczas wizyty delegacja zaproszonych gości odwiedziła 
wybrane szkoły działające na terenie Miasta Tomaszowa Lubelskiego.  
Podsumowaniem czterodniowej wizyty z Grzegorzewa były rozmowy o dalszych planach współpracy oraz 
podpisanie „Partnerskiej aktywizacji społecznej” opracowanego przez przedstawicieli obydwojga partnerów. 
 
 
 

Europa dla 
obywateli 



Dotyczy u 2.2 – Działanie Sieci miast  -nie dotyczy  
2.3 Działanie Projekty społecze ństwa obywatelskiego  

araz Komponent u 1: Pami ęć europejska  

W ramach tego projektu zrealizowano … wydarze ń: 

 

Wydarzenie 1  
Udział:  Projekt umożliwił spotkanie … obywateli, z których … pochodziło z miasta … (kraj ), … z miasta …. (kraj ) 
itd. 
Miejsce/Data : Wydarzenie miało miejsce w … (miasto, kraj )  w dniach od dd/mm/rrrr  do  dd/mm/rrrr 

Krótki opis:  Spotkanie poświęcono na … 

 

Wydarzenie 2  
Udział:  Projekt umożliwił spotkanie … obywateli, z których … pochodziło z miasta … (kraj ), … z miasta …. (kraj ) 
itd. 
Miejsce/Data : Wydarzenie miało miejsce w … (miasto, kraj ) w dniach od dd/mm/rrrr  do  dd/mm/rrrr 

Krótki opis:  Spotkanie poświęcono na … 

 

Wydarzenie 3  
Udział:  Projekt umożliwił spotkanie … obywateli, z których … pochodziło z miasta … (kraj ), … z miasta …. (kraj ) 
itd. 
Miejsce/Data : Wydarzenie miało miejsce w … (miasto, kraj ) w dniach od dd/mm/rrrr  do  dd/mm/rrrr 

Krótki opis:  Spotkanie poświęcono na … 

 

Wydarzenie 4, 5 itd.  

 

 


