
Chciał(a)bym wesprzeć spotkanie obywateli w Kassel.
A oto możliwości współpracy z nami:

O Chciał(a)bym aktywnie uczestniczyć w grupie przygotowawczej. 
Grupa spotyka sie 2 razy w miesiącu.

O Mogę zapewnić zakwat  erowanie prywatne _____ osobom na czas 
spotkania.

O Mogę wesprzeć przy tłumaczeniu.  
Języki: __________________________

O Podczas spotkania mogę wziąć udział w usługach pomocniczych 
(np. rejestracja, przemieszczanie się itp.).

O Przekażę darowizne w wysokości ______ EUR na ten cel.  

O Chciał(a)bym otrzymać więcej informacji na temat spotkania 
obywateli,

O Chciał(a)bym uczestniczyć w spotkaniu obywateli.

Nazwisko. imię: ___________________________________________________

Adres: __________________________________________________________

__________________________________________________________

Telefon:    E-Mail:
________________________________________________________________

Kontakt: Europa-Union Kassel e.V., Prof. Dr. Hermann K. Heußner 
(Prezydent), Breitscheidstr.51, D-34119 Kassel   
Telefon: +49 561 18825; E-Mail: kassel@eu-hessen.de  

Konto darowizn: IBAN: DE 46 5205 0353 0203 0018 77 bei Kasseler 
Sparkasse, BIC: HELA DE F1KAS, Hasło: „Bürgerbeteiligung 2018“ 

Witryna internetowa: www.europa-union-kassel.de  
facebook: www.facebook.com/eukassel

 E
ur

op
a-

U
ni

on
 K

as
se

l e
.V

. -
 9

/2
01

8

Pierwsze Europejskie 
Spotkanie Obywateli

od 15. do 18. listopada 2018
w Kassel

Patronat:  
Christian Geselle - Nadburmistrz Miasta Kassel 

Uwe Schmidt - Starosta powiatu Kassel
Eva Kühne-Hörmann  - Minister Sprawiedliwości w Hesji

Europa-Union
Sponsors:



Drogie Europejki, drodzy Europejczycy,
Unia Europejska Kassel e.V. oraz Pulse of Europe organizuje wspólnie z Polsko-
niemieckim Forum Obywatelskim, instytucjami, stowarzyszeiami i organizacjami, 
od 15. do 18. listopada 2018 roku czterodniowe

Europejskie Spotkanie Obywateli 
w Kassel

Dlaczego?

Przez dziesięciolecia zjednoczona Europa przynosiła swoim mieszkańcom pokój 
i dobrobyt. Ale dziś Unia Europejska stoi przed ogromnymi wyzwaniami: Kryzys 
zadłużeniowy, bezrobocie, zmiana klimatu, migracja, cyfryzacja, Brexit. populizm i 
wiele innych. Aby rozwiązywać te problemy, Europa potrzebuje głębszej integracji i 
prawdziwej solidarności, Obywatele Europy muszą połączyć siły w celu zachowania 
zjednoczonej Europy i wspólnie ją kształtować, ponieważ: Zjednoczona Europa 
będzie miała przyszłość tylko jako Europa świadomych swojej roli obywateli!

Czy istnieje model dla tego Spotakania?

Politycy i obywatele z Niemiec, Francji i z Polski współpracujḁ od 1991 roku w formule 
tak zwanego „Trójkąta Weimarskiego”. Wiele ważnych bodźcȯw zawdzięczamy 
odważnej inicjatywie ówczesnych trzech ministrów spraw zagranicznych tych 
krajów. „Trójkąt“ ten udowodnił, że kraje o tak zróżnicowanej historii, jak te trzy, 
mogą z powodzeniem kształtować pokojową Europę. Ale: „Trójkąt Weimarski“ może 
nabrać rozpędu tylko wtedy, gdy obywatele naszych krajów spotkają się osobiście!

Co planujemy?

Planujemy Europejskie Spotkanie „zwyklych“ Obywateli w Kassel, które ma 
się odbywać co dwa lata.

Zaproszeni są obywatele z wszystkich krajów członkowskich UE, aby
– się lepiej poznać
– móc spotkać się osobiście
– mieć okazjȩ ze sobạ porozmawiać

Chcemy wypróbować nowe ścieżki komunikowania się i umożliwić 
osobistą wymianę  doświadczeń. 

Nie wystarczy, że politycy się spotykajạ, że współpraca gospodarcza 
funkcjonuje, poznawanie się nawzajem ogranicza się zaledwie do kilku 
grup, masowa turystyka ma nam niby przybliżyć inne kraje i kultury. Nie, 
Europa musi rosnąć od „dołu“. Zwykli ludzie powinni spotykać się ze 
zwykłymi ludźmi. Taka jest nasza idea Europejskiego spotkania obywateli. 
Jesteśmy przekonani, jeżeli obywatele Unii Europejskiej poznają sie bliżej. 
to powstanie wzajemne zaufanie, a na tym podłożu rozwinie siȩ poczucie 
solidarności.

Jak i gdzie się spotykamy?

Planujemy, aby obywatele spotkali się zarȯwno w grupach, w dużych 
zgromadzeniach (plenum) jak i we wspólnych przedsiȩwziȩciach.

Grupy robocze:
Uczestnicy spotykają się w grupach międzynarodowych (około 20-25 osób) 
i wymieniają się pomysłami na wspólny temat, np. Opieka nad starszymi 
lub europejska świadomość historyczna, możliwości i skuteczność inicjatyw 
obywatelskich w Europie, usługi transnarodowe (pomoc Maltańska), sytuacja 
prawników  itp.
Każda grupa ma swój temat /projekt, w którym osiąga wspólny wynik. Ten wynik 
powinien być zaprezentowany na końcu. Opierając się na projektach i produktach, 
powinno stać się jasne, jakie korzyści przynosi zjednoczenie Europy i jak należy 
dalej rozwijać Zjednoczoną Europę.

Duża grupa (plenum)
W plenum mają być zaprezentowane wyniki z wszystkich grup roboczych.

Aktywności
Poznać Kassel z najlepszej strony, wymieniać  się pomysłami i razem świętować.

Gdzie się spotykamy i gdzie się zakwaterujemy?

Miejscem spotkania jest Kassel. Konkretne miejsca spotkań podamy rychło do 
wiadomości. Uczestnicy z innych krajów bedą przyjmowani w rodzinach. 

Jak się bedziemy porozumiewać?

Język nie powinien stanowić przeszkody, aby uczestniczyć w tym spotkaniu. Nawet 
jeśli ktoś nie posiada umiejętności językowych, może dołączyć do naszego zespołu 
i wziąć udział w naszym spotkaniu. Zapewnimy, że wielojęzyczni uczestnicy oraz 
tłumacze będą do Państwa dyspozycji na wszystkich spotkaniach.


