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ДО МОМЕНТА ЗАВЪРШИХМЕ…
 

… Девет национални U4EU видеа, в
които младежи от всички партньорски
страни споделиха своите виждания и
притеснения за многообразието,
климатичните промени, различни
европейски кризи, европейската
идентичност и бъдещето на ЕС.

… Финалното U4EU документално
видео „Какво значи Европа за мен?“,
което обединява интервюта с младите
хора от 9-те държави (Гърция, Италия,
Португалия, Испания, Германия,
Нидерландия, Унгария, България и
Белгия) и показва техните мнения и
притеснения за бъдещето на Европа.
Това финално видео ще бъде
прожектирано в Събитията за
общностен диалог, както и в
Европейския парламент с цел да даде
глас на европейските младежи.

… Първото Събитие за общностен
диалог, което се проведе успешно в
Германия на 18-19 септември 2021 г. По
време на събитието млади хора от 4
страни партньори (Германия, Испания,
Нидерландия и България) участваха в
различни дейности и семинари, които
имаха за цел да предизвикат дебат по
въпросите на многообразието и
начините за създаване на по-
демократичен съюз, както и да развият
по-силно чувство за собственост към ЕС.

… Още шест Събития за общностен
диалог в Холандия, Италия, Белгия,
Унгария, Португалия и Испания, които
ще се проведат между ноември 2021 г. и
април 2022 г. По време на тези събития
документалното видео „Какво означава
Европа за мен?“ ще бъде прожектирано
на широката публика. Освен това ще
бъдат организирани информационни
лекции от учени и експерти по
европейски политики, както и различни
работни срещи и дейности. Целта на
тези събития е да стимулират дебати по
различни теми, да задълбочат
познанията на участниците за
институциите и политиките на ЕС, да
предоставят алтернативи на
съществуващите европейски проблеми
и да поканят участниците да
визуализират бъдещето на Европа.

А СЕГА ПЛАНИРАМЕ…

По време на Събитието за общностен диалог в
Германия участниците взеха участие в еко

работилница.
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ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ:

… Прожекцията на заключителния
документален филм за U4EU в
Европейския парламент. Целта на
тази дейност е да даде глас на
европейските младежи граждани.

НАШИТЕ ФИНАЛНИ СТЪПКИ
ЩЕ БЪДАТ…

… Обобщение на резултатите от
Общностите диалози ще бъде
представено в електронна публикация,
озаглавена „Какво означава Европа за
европейската младеж: гледни точки от
терена“. Тази електронна публикация ще
бъде широко разпространена в цяла
Европа.

…Организирането на заключителната
конференция на проекта в Гърция
през декември 2022 г. с участието на
младежи и заинтересовани страни от
всички партньорски държави.

… Младежката работилница, която
ще се организира в България. Млади
хора от всички партньорски страни ще
участват в този семинар, който ще даде
възможност на младите европейци да
изготвят препоръки за бъдещето на ЕС.

… Информационния ден, който ще
бъде организиран в Гърция. Структури
на гражданското общество от всички
партньорски страни ще бъдат събрани,
за да подчертаят и информират
гражданите за важността на
доброволчеството и как то може да
засили взаимното уважение и
толерантност. Дейността има за цел
също така да повиши осведомеността за
Европейския корпус за солидарност.


