EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A « Család nélkül egyenlő esélyekkel Európában » projektet az Európai Unió finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében

Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan
„Testvérvárosok polgárainak találkozói”
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 147 állampolgár részvételével, akik közül 37 Centrul de Plasament de tip familial NR2
(RO - Románia), 31 Azotiatia Tinerilor Csibész (RO - Románia) és 79 Detsky Domov Stúrovo (SK - Szlovákia) lakosai.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Pilis, Szokolya, Visegrád, Budapest (HU - Magyarország) volt, 14/02/2014 és 20/02/2014 között
Részletes leírás:
14/02/2014-én, a „Megismerés napján”a téma volt, hogy bemutassuk a főszervező alapítvány működését, tagjait és az együttműködés
lehetőségeit a pilisi gyermekotthonnal. Sor került a projektben résztvevő partnerek bemutatkozására is, közösen megvitattuk a civil és az
állami szervezetek közötti együttműködés megvalósulását illetve a megvalósulás nehézségeit. Napirendre került a programunk ismertetése,
a program forgatókönyvének bemutatása. Mindemellett a csapatépítő foglalkozás keretében a résztvevők személyesen is megismerhették
egymást. Megalakultak a program további részében együttműködő csoportok.
15/02/2014-én a téma: a gyermekvédelemben érintett szakembereknek tapasztalatcseréje volt. A kerekasztal-beszélgetés során a
gyermekvédelem helyzetét elemeztük, kiemelve az Európai Unió pozitív gyakorlatait. A gyermekek megismerkedhettek a magyar, román és
szlovák népdalkinccsel. A délután során a résztvevők Visegrádra kirándultak, itt megismerkedtek a magyar történelem olyan jeles
időszakával, amely fontos állomása volt Magyarország európai kultúrához való csatlakozásának.
16/02/2014-án, az „Esélyegyenlőség napja” témája az esélyegyenlőség volt, mivel a résztvevőink több oldalról is érintettek voltak: állami
gondozásban élők és dolgozók világát vitattuk meg összefüggésben a kisebbségi helyzettel. Fő kérdés volt, hogy milyen lehetőségek
adottak az Európai Unióban a kisebbségi kultúra ápolására a gyermekotthonokban. Beszéltünk a realitásokról és az elérendő ideális
állapotról. A délután folyamán a helyi Kacár Tanyán tettünk látogatást, mely népi kézműves tevékenységeivel jó bevezetőül szolgált az esti
tavaszi néphagyományokat felidéző műsorhoz, emellett bemutatott egy önellátó, környezettudatosan és produktívan működő
természetközeli gazdaságot.
17/02/2014-én, az „Önkéntesség napja” folyamán jelenlegi és régóta önkénteskedők osztották meg tapasztalataikat. A kerekasztalbeszélgetésen ismét nagy vitát keltett a civil és állami szféra együttműködésének lehetősége Közép-Európában. Vázoltuk a két szféra
közötti kapcsolat ideális létformáját. Kora délután látogatást tettünk a Királyréti Erdei Iskolába, ahol a múzeumpedagógiai foglalkozás
keretében a környezetvédelemről tudhattunk meg többet interaktív módon. A délután és az este a család nélkül növő gyermekeknek adott
lehetőséget európai identitásuk erősítésére művészetpedagógiai módszerekkel és egy játékos kvízzel.
18/02/2014-án, az „Európai értékek napja” témája volt, hogy feltérképezzük az Európai Gyermekjogi Egyezmény alapfogalmait, és
megvalósulásuknak lehetőségeit a különböző intézményekben.
A budapesti kirándulás során a főváros kulturális örökségeinek megismerésére nyílt lehetőség: a történelem nagyjait felsorakoztató Hősök
terével és a középkori Európa értékeit őrző Nemzeti Galériával és Budai Várral.
19/02/2014-én, a „Demokrácia napján” Szakmai programunk felhívta a figyelmet a demokráciára való nevelés fontosságára. Délelőtt
meglátogattuk a demokráciát jelképező Parlamentet, délután drámapedagógusaink segítségével a gyermekek színházi nevelési
programban vettek részt és az aktívan cselekvő állampolgári szerepeket gyakorolhatták. Mindeközben felnőtt résztvevőink
megszemlélhették és részt vehettek a demokráciára való nevelés egyik leghatásosabb formájában. Este jól sikerült vitaestet bonyolítottunk
le egy film kapcsán a viszontagságos gyermekkorról.
20/02/2014-án, a „Visszajelzések napja” témája: Ezt a napot a visszajelzéseknek szenteltük, mind szakmailag, mind személyesen.
Kiemeltük a program folyamán szerzett tapasztalatokat és tudásokat. Hosszú időt szántunk a program folyamán kialakult emberi
kapcsolatok sérülésmentes búcsúztatására reflexiós és búcsújátékok segítségével. Kijelöltünk egy járható utat a jövőbeli lehetséges közös
programok tekintetében, a kialakuló partnerhálózat induló működésére.

