Europa piliečiams

Projektas „Mes Europoje. Mokomės iš ir su Europos partneriais"
įgyvendintas finansuojant Europos Sąjungai pagal programą „Europa
piliečiams“
1 veiksmas, 1.1 priemonė „Piliečių susitikimai miestų partnerystės kontekste“
Dalyviai: Į projektą įsitraukė 200 piliečių, iš jų 29 dalyviai iš Kėdainių miesto (Lietuvos Respublika), 4 dalyviai iš Bioblingeno
miesto (Vokietija) ir kt.
Vieta/Data: Renginys vyko Zomerdos mieste (Vokietija) nuo 2014-06-13 iki 2014-06-16.

Trumpas aprašymas:

2014-06-13 dienotvarkė:
- Svečių iš Lietuvos ir Bioblingeno miesto bei Zomerdos miesto atstovų
pasisveikinimo ir prisistatymo vakaras, šiame susitikime laukiami visi dalyviai.
Vadovas: Burmistras Ralf Hauboldt
Pokalbiai, dalijantis patirtimi, su piliečių susitikimo dalyviais, Zomerdos miesto tarybomis ir piliečių
atstovais įvairiomis temomis, pavyzdžiui:
■ 2014 m. Europos Parlamento rinkimai. Pokyčiai, nauji tikslai
■ ES piliečių integracija į partnerystės miestus
■ Europos darbo rinka. Galimybės jaunimui
2014-06-14 dienotvarkė:
1. Konferencija rotušėje ir seminaras „Struktūrinės miestų plėtros priemonės, remiant ES. Zomerdos
senamiesčio atvejis“. Vadovas: Burmistras Ralf Hauboldt
■ Pasidalijimas nuomonėmis ir patirtimi Europos skatinimo (finansavimo) politikos komunaliniame
lygmenyje partnerystės miestuose klausimu, ypatingai aktualių infrastruktūros veiksnių gerinimo
srityje. Planavimo biuro pranešimas su skaidrių (PowerPoint) demonstracija: statybos priemonė
„Wirtschaftsachse Obermarkt / Marktstraße / Bahnhofstraße / Bahnhof" (EFRE priemonės
įgyvendinimas)
2. Senamiesčio apžvalga. Restauravimas
3. Piliečių susitikimas miesto šventėje, Kėdainių muzikos mokyklos bigbendo dalyvavimas kultūriniuose
renginiuose, susipažinimas su vokiškomis tradicijomis, folkloru ir papročiais
4. Zomerdos miesto ir rajono muzikos mokyklos „Wilhelm Buchbinder" apžiūrėjimas
5. Dalyvavimas miesto šventės „Zomerdos ir Kėdainių miestų partnerystės 25 metų jubiliejus“ vakaro
renginiuose
2014-06-15 dienotvarkė:
1. Dalyvavimas alaus šventėje, Kėdainių muzikos mokyklos bigbendo koncertas, piliečių susitikimas ir
diskusijos su savivaldybės ir šalies politikais
2. Piliečių susitikimas su Zomerdos gyventojais
3. Iškilmingas renginys liaudies rūmuose „Kėdainių ir Zomerdos miestų partnerystės 25 metų jubiliejus“
Pasisveikinimas: Burmistras Ralf Hauboldt, Zomerda
Kėdainių miesto mero Rimanto Diliūno sveikinimo žodis
Bioblingeno burmistrės Christine Kraayvanger sveikinimo žodis
Lietuvos draugų asociacijos Tiuringijoje pirminko pono Gustav
Bergemann iškilminga kalba
Partnerystės miestų pasisakymai apie partnerystės svarbą
Kultūrinė aplinka (Big Jambory, Zomerdos miesto ir rajono muzikos mokykla „Wilhelm Buchbinder",
Kėdainių muzikos mokyklos bigbendas)
2014-06-16 dienotvarkė:
Viešbučio „Erfurter Tor" konferencijų salė, partnerių susitikimo įvertinimas. Dalyviai: viešosios politikos,
sąjungų, miesto savivaldybių bei spaudos atstovai.
Vadovas: Burmistras Ralf Hauboldt
- Dalyvių nuomonės apie partnerių susitikimą
- Kaip galima ateityje panaudoti užmegztus ryšius?
- Tiuringijos kultūros ir Zomerdos sąjungos gyvenimo įvairovė
- Diskusijos ES politikos srityje
- Pasiūlymai kitų susitikimų ir veiklos klausimu

