
 

 

 

Projekt „„Równość we współczesnej Europie – redefinicja pojęcia” 
„Equality in modern Europe – redefinition of the notion” 

został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu 
„Europa dla obywateli” 

 

 

Dotyczy u 2.1 - Działanie Partnerstwo miast 
 

Udział: projekt umożliwił spotkanie 130 obywateli, z których 37 pochodziło z miasta Opola (Polska), 15 z miasta 
Ingolstadt (Niemcy), 25 z miasta Alytus (Litwa), 32 z miasta Szekesfehervar (Wegry), 21 z miasta Cento (Włochy). 
 
Miejsce/Daty: spotkania odbywały się on-line oraz w mieście lidera - Opolu, Polska w dniach 09.09.2021,                  
17-18.09.2021  - ze względu na sytuację pandemiczna w Europie projekt miał charakter hybrydowy 
 
Krótki opis: z miast partnerskich było finalnie 93 obywateli 
 
Dzień 09.09.2021 – poświęcono na warsztaty oraz debatę dotyczącą wyników prac uczestników warsztatów 
Dzień 17.09.2021 -  poświęcono na debatę ekspertów uwzględniającą wyniki spotkania uczestników warsztatów  
Dzień 18.09.2021 -  poświęcono na debatę podsumowującą temat projektu i uczestnictwo w nim 
 
Głównym celem projektu, którego liderem było miasto Opole (Polska) było poznanie poglądów obywateli i 
ekspertów z różnych miast partnerskich na temat równości we współczesnej Europie. Z powodów obostrzeń 
związanych z Covid-19 projekt miał charakter hybrydowy. Dzięki wspólnym warsztatom i dyskusjom on-line 
uczestnicy mogli pochylić się nad fundamentalnym zagadnieniem budującym wspólną Europę jakim jest pojęcie 
równości. Podzielić się pomysłami na temat roli obywateli w europejskiej polityce społecznej; omówić, w jaki 
sposób pojęcie równości ewoluowało w XX wieku oraz nawiązać kontakty, które pomogą w dalszej współpracy i 
działaniach. 

 

Europa dla 
obywateli 



Wersja angielska 

Participation: the project enabled the meeting of 130 citizens, 37 of whom came from the city of Opole 

(Poland), 15 from the city of Ingolstadt (Germany), 25 from the city of Alytus (Lithuania), 32 from the city of 
Szekesfehervar (Hungary), 21 from the city of Cento (Italy). 

 

Place/Dates: the meetings took place online and in the leader city Opole, Poland on 09.09.2021, 17-18.09.2021 

- due to the pandemic situation in Europe the project had a hybrid character 

 

Short description: there were 93 citizens from partner cities in the end 

 

Day 09.09.2021 - was dedicated to workshops and debate on the results of the workshop participants 

Day 17.09.2021 - was dedicated to the expert debate taking into account the results of the meeting of the 
workshop participants  

Day 18.09.2021 - was dedicated to the debate summarising the project topic and participation 

 

The main objective of the project, led by the city of Opole (Poland), was to find out the views of citizens and 
experts from different partner cities on equality in modern Europe. Due to restrictions related to Covid-19, the 
project had a hybrid character. Through joint workshops and on-line discussions, participants were able to reflect 
on the fundamental building block of a common Europe - the concept of equality. Share ideas on the role of 
citizens in European social policy; discuss how the concept of equality has evolved in the 20th century and make 
contacts that will help further cooperation and activities. 

 

 


