Udział: projekt umożliwił spotkania 76 obywateli, z których 26 pochodziło z miasta Garbsen
(Niemcy), 50 z miasta

Września (Polska). Wybór partnera spowodowany był wieloletnią

współpracą miasta Września z miastem Garbsen, która trwa już od 24 lat i przyczyniła się do
zorganizowania wielu, cennych inicjatyw.
Miejsce/Daty: główne spotkania w ramach projektu odbywały się we Wrześni (woj. Wielkopolskie,
Polska) w dniach od 04/09/2015 do 07/09/2015.
Inne miejscowości, które odwiedzili w ramach pobytu goście z Garbsen to m.in.: Białężyce, Nowy
Folwark, Licheń Stary, Otoczna.
Krótki opis:
Dzień 04/09/2015 – poświęcono na:
- nadzorowanie i koordynowanie działań związanych z zakwaterowaniem gości z Garbsen we
Wrześni,

przekazanie

najważniejszych

informacji

dotyczących

szczegółów techniczno

–

logistycznych całego pobytu;
- oficjalne otwarcie projektu, przedstawienie uczestników i przywitanie delegacji w sali sesyjnej
Ratusza przez Burmistrza Miasta i Gminy Września w ramach uroczystego spotkania integracyjno
- zapoznawczego, w którym udział wzięli także m.in.: Radni Rady Miejskiej oraz pracownicy
Urzędu Gminy;
- wyświetlenie filmów w sali sesyjnej wrzesińskiego Ratusza dotyczących inwestycji europejskich,
ich skali, przebiegu, znaczenia gospodarczego, w nawiązaniu do funkcjonowania Unii Europejskiej;
- zaprezentowanie wszystkim uczestnikom programu, który został dla nich przygotowany na czas
pobytu;
- dyskusję na temat aktywnego obywatelstwa europejskiego, tożsamości europejskiej, możliwości
udziału obywateli w procesach decyzyjnych Unii Europejskiej, perspektyw rozwoju dla

beneficjentów funduszy europejskich, sytuacji w poszczególnych krajach w kontekście realiów
współczesnej Europy, zarówno w wymiarze społecznym jaki i gospodarczo – ekonomicznym;
Dzień 05/09/2015 poświęcono na
- wyjazd turystyczny promujący walory naszego regionu, także w kontekście europejskich
inwestycji gospoadrczych:
a) wizyta na budowie fabryki Volkswagena we Wrześni wraz z przedstawieniem przez pracownika
fabryki etapów całej inwestycji i skali przedsięwzięcia;
b) Licheń Stary – w ciągu dziesięciu lat wybudowano tu największą świątynię w kraju, siódmą pod
względem wielkości w Europie, miejsce spotkań pielgrzymów z całej Europy jak również cel
wycieczek osób poszukujących interdyscyplinarnych spotkań z kulturą i historią;
- dyskusję na temat wartości europejskich, tj.: demokracja, poszanowanie praw człowieka,
różnorodność kulturowa, wzajemna tolerancja i solidarność;
- zorganizowanie wieczoru narodowego w formie spotkania przy ognisku, stwarzającego
mieszkańcom dwóch miast, pochodzącym z dwóch krajów możliwość zaprezentowania się w
kontekście kulturowym (kultywowane tradycje, zwyczaje);
Dzień 06/09/2015 – poświęcono na
- wykład na temat Unii Europejskiej (historia, znaczenie, szanse i wyzwania stojące przed UE,
fundusze unijne, nowa perspektywa finansowa UE 2014 - 2020) wygłoszony przez wykładowcę z
Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
zakończony debatą na temat przyszłości Europy w kontekście wydarzeń ostatnich lat: od momentu
kryzysu gospodarczego do kwestii imigracyjnych, szczególnie popularnych w ostatnim czasie;
- dyskusję na temat popularyzacji wiedzy o tradycji i kulturze europejskiej oraz metod
rozwiązywania problemów w naszych miastach: tolerancji, asymilacji imigrantów, wykluczenia
społecznego, bezrobocia oraz możliwości wykorzystania unijnych dofinansowań;
- obejrzenie wystawy fotograficznej na wrzesińskim rynku stanowiącej źródło wiedzy na temat
europejskiego postrzegania otaczającego świata poprzez wizualizację tego, co

często

niewypowiedziane i zindywidualizowanie. Zwieńczeniem oglądania była wzajemna wymiana opinii,
odczuć i skojarzeń;
- spotkanie integracyjne pod hasłem ,,Aktywni Obywatele – plany na przyszłość”, które zostało
zaaranżowane w ramach obchodów dożynek powiatowych;

Dzień 07/09/2015 – poświęcono na
- spotkanie podsumowujące wszystkie wydarzenia, sformułowanie i omówienie najważniejszych
wniosków i konkluzji. Porównanie założonych celów do osiągniętych rezultatów. Zwrócenie uwagi

na istotę całego projektu, przypomnienie jego idei i założeń. Podkreślenie roli współpracy,
partnerstwa, dialogu międzykulturowego;
- powrót gości z Garbsen do Niemiec.

