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Primjenjivo na Cjelina 2.1  Mjera bratimljenj gradova 
 
Sudjelovanje : Projekt je uključio 93 građana, poglavito: 59 sudionika iz Općine Blace (Srbija) i  
34 sudionika iz Grada Vodnjana-Dignano (Hrvatska). 
 
Mjesto/Datumi: Događanje se odvijalo  u Gradu Vodnjanu-Dignano, Hrvatska od  13.06.2016  do  18.06.2016 
 
Kratki opis:  
 
Tijekom provedbe projekta, putem plana aktivnosti provedena je edukacija djece o Europskoj uniji, te su stvorena 
dugotrajna prijateljstva i dugoročna suradnja. Djeca su bila u prilici spoznati zajedničke vrijednosti koje dijele s 
djecom iz drugih zemalja te odgovornosti koju imaju kao Europljani – putem stvaranja znanja, vještina i stavovima 
koja im pomažu u svakodnevnom životu u europskom društvu, te kroz podizaje svijesti o činjenici kako su upravo 
oni ti koji imaju najvažniju ulogu u stvaranju buduće Europe. 
 
Kako bi se osigurala edukacija djece koja je sukladna njihovoj dobi te kako bi se nadgradilo njihovo znanje o 
lokalnom, nacionalnom i europskom kontekstu u kojem žive, proveli smo sljedeće aktivnosti: 
 
- 14. lipnja organiziran je sportski dan i ekskurzija u Gradu Vodnjanu-Dignano kako bi se djeca upoznala 
međusobno, kao i grad u kojem borave; 
 
- 15. lipnja provedena je novinarska radionica, gdje su djeca pisala o svojim iskustvima, pridobili su osnovne 
novinarske vještine i oblike izražavanja u medijima, te su obradili teme proširenja Europske unije, uloge i aktivnosti 
europskih institucija, te djelovanje EU na području djece i mladih. Tijekom novinarske radionice djeca su izradila 
Deklaraciju o dječjim pravima, koja je predstavljena gradonačelniku Grada Vodnjana-Dignano i predsjedniku Općine 
Blace, kao i djelatniku ureda Europskog zastupnika u Puli. Uz novinarsku radionicu, provedena je jezična i 
performativna radionica, koja se sastojala od učenja temeljnih performativnih vještina i obrade problematika s kojima 
se Europa susreće: rasizam, ksenofobija, antisemitizam i društvena isključenost djece u posebno nepovoljnom 
položaju; 
 
- 16. lipnja provedena je likovna radionica, gdje su djeca, kroz likovni izričaj, predstavili svoja saznanja o EU i 
pokazali svoje znanje o temeljnim principima djelovanja EU: demokracija, poštivanje ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, prava djeteta. Osim toga, djeca su izradila kolaže o svojim lokalnim zajednicama, kako bi javnosti predstavili 
odakle dolaze. Likovni radovi izloženi su tijekom ceremonije bratimljenja gradova 17. lipnja, te će putovati u Blace 
kako bi projekt bio predstavljen tamošnjoj javnosti; 
 
- 17. lipnja djeca su prisustvovala predavanju djelatnika ureda Europskog zastupnika iz Pule, koji je upoznao 
prisutne s važnosti EU parlamenta i EU insitucija. Osim toga, djeca su prisustvovala ceremoniji bratimljenja gradova, 
gdje su se susreli s gradonačelnikom Grada Vodnjana-Dignano i predsjednikom Općine Blace, te su predstavili svoje 
prijedloge glede poboljšanja politika o dječjim pravima na lokalnoj i europskoj razini. 
 
 
 

 


