Descriere proiect
educommart participă la o „rețea de orașe” pe tema unității europene împreună cu
municipalitatea Kifissia. Sub conducerea educommart din Atena (Kifissia) vor avea loc
schimburi cu orașele Kifissia, Plevna, Timișoara și Lüneburg. Europa și valorile sale sunt
prețioase: demnitatea umană, libertatea și solidaritatea. Aceste valori au fost câștigate cu mult
curaj și angajament - 30 de ani de reunificare și schimbare democratică în Europa de Est.
Proiectul EINHEIT-UNITATE dorește să facă față provocărilor actuale ale Europei generate
prin populism, naționalism și rasism împreună cu cetățenii. Diferite metode inovatoare sunt
folosite în acest scop: cu ateliere de martori contemporani, cetățenii de-a lungul generațiilor
fac schimb de idei despre timpul juntei, a dictaturilor și despre cei peste 30 de ani de
„UNITATE” europeană. Valorile UNITĂȚII în diversitate, demnitate umană și solidaritate sunt
exprimate, de asemenea, în eseurile și poeziile cetățenilor, care sunt prezentate la discursurile
de balcon din fiecare oraș din locurile publice.
Obiectivele proiectului
Proiectul își propune să aducă împreună generații diferite și cetățeni de diferite clase și origini
sociale și să discute cu ei provocările actuale pentru Europa.
educommart - cu sprijinul municipalității Kifissia –si FRG Timisoara cu sprijinul municipalitatii
Timisoara va desfășura activități cu caracter național și internațional pentru a informa și
implică cetățenii, pentru a găsi soluții și pentru a aborda mai bine provocările care amenință
Europa.
Informații despre proiect
Program: »Europa für Bürgerinnen und Bürger« Europa pentru catateni
Actiunea: Städtepartnerschaft Partenariat intre orase
Titlu: EINHEIT | Europa – Einheit, Menschenwürde und Solidarität – Nur ein Traum?
Europa - Unitate, Demnitate umană și Solidaritate - Doar un vis?
Acronim: Einheit - Unitate
Project-Nr.: 601989-CITIZ-1-2018-1-EL-CITIZ-REMEM
Durata: 22 luni
Inceput-sfarsit: 15\09\2020 – 30\06\2022
Coordonator de Project: EDUCOMMART – Treffpunkt für kreative Bildung, gemeinnützige
Partnenariat, GR
Pagina de proiect: www.europe-unity.eu
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