Proiectul Tinca and Zsadany Twinned in EU a avut loc între 4-6 septembrie în cadrul
programului Europa pentru cetățeni în Zsadány, Ungaria.
În cadrul proiectului din 4-6 septembrie au participat 86 de persoane din Comuna Zsadány
(Ungaria), 86 de persoane din comuna Tinca (România), și 10 persoane din municipiul
Oradea, din partea Asociației Comunităților Interculturale (România), în total 182 de
participanți.
În decursul celor 3 zile participanții proiectului au discutat probleme concrete legate de
Uniunea Europeană, istoria și efectele Uniunii, despre importanța votului în Uniunea
Europeană sau implicația directă al cetățenilor pentru viitorul Europei.
Totodată, au fost prezentate proiectele implementate în comuna Zsadany, au fost organizate
activități sportive și discuții de idei, precum și prezentări de bune practici privind proiectele
de dezvoltare.
Astfel că, vineri au avut loc următoarele evenimente:
-

Conferință de presă unde organizatorii împreună cu partenerii au prezentat proiectul și
activitățile acestuia în fața presei locale

-

Prezentarea proiectului către participanți

-

Prelegere despre Istoria Uniunii Europene și importanța sa, susținută de către un
specialist în domniu, având in jur de 200 de participanți

-

Discuție liberă despre prelegere cu participanți

-

Activități sportive care au inclus: fotbal, volei, baschet, laptenis

Sâmbătă a avut loc:
-

Prelegere despre importanța votului în Uniunea Europeană

-

Discuție liberă pe urma prelegerii

-

Prelegere despre voluntariat și importanța acestuia

-

Propunere de proiecte la nivelul administrației locale din Tinca și Zsadany

-

Activități sportive

Duminică au derulat următoarele:
-

Prezentarea proiectelor locale

-

Discuție liberă despre temă

-

Vizitarea proiectelor locale

-

Activități sportive

-

Încheierea proiectului

Proiectul a fost construit in jurul a 6 activitati principale, trei prelegeri doua activitati
de buna practica si activitati sportive.
Astfel in cadrul proiectului au avut loc 3 prelegeri:
1. Prelegere despre istoria si importanta Uniunii Europene; in cadrul acestei prelegeri
invitatul a trecut in revista principalele evenimente care au stat la baza istoriei Uniunii
Europene si a discutat despre cei trei piloni care stau la baza acesteia. Concluzia acestei
prelegeri a fost ca putem asista la dezvoltarea Uniunii Europene, si ca prin fiecare hotarare
luata de aceasta entitate se scrie istorie.
2. Importanța votului în Uniunea Europeană. Scopul acestei prelegeri a fost creșterea
gradului de conștientizare în rândul participanților din comunele înfrățite cu privire la
importanța votului la alegerile Parlamentului European. În cadrul prelegerii, invitatul a
prezentat pe scurt istoria Parlamentului European, urmat de stabilirea definițiilor în ceea ce
privește instituția, structura și modul de funcționare a acesteia. Prezentarea a accentuat
posibilitățile oferite de către Uniunea Europeană și Parlamentul European. Concluzia
prezentării a fost acea că oricine se poate implica în deciziile Uniunii și în crearea
suficientelor resurse pentru dezvoltări și construcții a fiecărei țări, de asemenea se pot trimite
petiții, se poate vizita Parlamentul European, se poate face stagii în cadrul acestuia etc.

3. O altă prelegere în cadrul proiectului a fost cu titlul Voluntariatul și importanța acestuia.
În cadrul prelegerii a fost prezentat conceptul voluntariatului, caracteristicile și tipurile
acestuia, după care invitatul a prezentat câteva oportunități ale voluntariatului în UE.
Oportunitățile de voluntariat în UE:
-

Cel mai renumit program de voluntariat al Uniunii Europene este EVS-ul (European
Voluntary Service), care este dedicat tinerilor cu vârsta între 18-30

-

Programe naționale de voluntariat din fiecare țară

-

Programul Grundtvig dedicat Voluntarilor Seniori, desfășurate intre organizații situate
în două țări participante la Programul de Invățare pe tot Parcursul Vieții

-

Oportunitățile oferite de Programul Erasmus+ în perioada 2014-2020

4. Prezentarea de bune practici, in cadrul acestei activitati, primarul din Zsadany,
Dudas Arpad, a prezentat cateva proiecte de succes care ar putea fi luate ca si buna
practici si de alte localitati cum ii localitatea infratita Tinca, dar si de firme private
Printre acestea se numara:
- “Plans of the road construction Tinca - Zsadány” acesta este un proiect
transfrontalier, realizat impreuna cu comuna infratita Tinca, si prin acest proiect, au
realizat documentatia necesara pentru asfaltarea drumurilor din cele doua comune.
- “Development of social infrastructure by building a new social canteen”, prin acest
proiect, s-a putut construi si amenaja o cantina, de care sa poata beneficia copii din
scoala din localitate.
- dar si activitatea de success a firmei Zsadányi Malom'97 S.R.L. care are ca si
activitate principal cresterea si valorificarea bovinelor, care din anul 2013 a obținut
fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana de 2,5 milioane de euro.
5. Vizitarea catorva dintre proiectele finanțate de UE. In cadrul acestei activitati, a
fost inchiriat un “trenulet” care a purtat participanti la douasprezece proiecte din
comuna si imprejurimi realizate cu finantare Europeana.
6. Activitati sportive, in fiecarea seara, timp de 3 zile, in cadrul proiectului, tinerii si
nu numai, de la intalnirea dintre cele doua comunitati Zsadany si Tinca, si din cadrul
Asociatiei Comunitatilor Interculturale, au jucat impreuna fotbal, handball, baschet si
laptenis.

Proiectul a avut următoarele scopuri:
-

Creșterea gradului de conștientizare în rândul participanților din orașele înfrățite Tinca
și Zsadány cu privire la importanța votului la alegerile Parlamentului European.

-

Informarea participanților a celor două comunități înfrățite despre conceptul de
voluntariat

-

Consolidarea relațiilor insituționale și umane între cetățenii a celor două comunități
înfrățite

Proiectul poate fi considerat ca un succes, deoarece și-a atins obiectivele prin numărul mare
de persoane care au fost implicați direct sau indirect în proiect, reușind astfel să răspândim
informațiile proiectului pe scară largă, de asemenea, participanții au aflat mai multe despre
Uniunea Europeană și importanța lui, despre importanța votului, cât și despre voluntariat, ei
având parte în aceași timp de o învățare interculturală. Totodată proiectul a creat contextul
ideal pentru schimbul de experiență și de bune practici în rândul participanților cu privire la
proiecte finanțate de UE.

