EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A « Testvérváros Találkozó Ráckeve Városában» projektet az Európai
Unió finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében
2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 5120 állampolgár részvételével, akik közül 5000 Ráckeve
város/település (Magyarország),
35 Székelykeve város/település (Szerbia), 49 Calden város/település
(Németország) , 26 Nenince város/település (Szlovákia), 10 Ciumani város/település (Románia) lakosai.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Ráckeve, Magyarország volt, 27/11/2014 és 30/11/2014 között
Részletes leírás:
27/11/2014-án/én a téma az Európai Unió, milyen lehetőségeket biztosít a családok számára, mellyel
megkönnyítik a hétköznapjait egy átlagos és egy nagyobb létszámú családnak volt.
27/11/2014-án/én a téma a családfők helyzete és életvitele az EU-ban volt.
27/11/2014-án/én a téma volt Hogyan jusson több időm a gyermekemre? Felszólalt a jegyző Asszony és a
Polgármester úr, mint vezető szerepben tevékenykedő szülők.
27/11/2014-án/én a téma volt: Megfogalmazták a résztvevők a gondolataikat az EU-ban élő családokról, így
erősítve a közösséghez való tartozást.
27/11/2014-án/én a téma volt a magyar családi vállalkozások helyzete az EU-ban, hogyan lehet sikerre vinni
családi összetartással egy vállalkozást. Tapasztalatok megosztására is sor került. Családi vállalkozások
nehézségeit is megismerték a résztvevők.
27/11/2014-án/én megismerkedtek a résztvevők az Európai Unió integrációs politikájához csatlakozva a család és
az EU párhuzamával.
28/11/2014-án/én téma volt a Munka fontossága, így gy a délelőtt folyamán a szülők és gyerekek Műhelymunka
keretén belül kis előadások készítésével vitatták meg a témát: Hogyan hat a gyermekekre, ha a szülő sokat
dolgozik?
28/11/2014-án/én kerekasztal beszélgetésekre került sor, melyek témája: Nők a munkaerőpiacon, Hogyan lép fel
az EU a munkanélküliség ellen, és a szülőknek milyen EU támogatások érhetőek el?
28/11/2014-án/én téma volt az EU-ban fellelhető munkalehetőségek jelentősége, melyeket az Európai Unió
támogat.
28/11/2014-án/én téma az Európai Parlamenti választások hatásinak megtárgyalására volt egy fórum keretén
belül.
29/11/2014-án/én téma volt az egyes delegációk kultúrája, melyet a nemzeti és integrációs jegyekkel színeztek a
résztvevők.
29/11/2014-án/én téma volt egy kerekasztal beszélgetés keretén belül a régi és az új családmodell
jellegzetességeinek megvitatása.
30/11/2014-án/én téma az események összefoglalása volt. Az összetartozás fontosságának megvitatása.

