
 

 

 

Projekt 
 «ACTIVEU. Uaktywnij się! Zachęty dla aktywnego uczestnictwa w demokratycznym funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej»  
został dofinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Europa dla Obywateli”  

 

Działanie 2.3 “Projekty społeczeństwa obywatelskiego” 

W ramach projektu zrealizowano 7 wydarzeń:  
 
Wydarzenie 1. Działania przygotowawcze – spotkanie przygotowawcze wszystkich Partnerów  
Udział: W wydarzeniu udział wzięło 9 osób, w tym: 2 uczestniczki z Ancony (Włochy), 2 uczestników z Nikozji (Cypr), 1 uczestniczka z Iasi 
(Rumunia) i 4 uczestników z Bielska-Białej (Polska).  
Miejsce/Daty: Spotkanie odbyło się w Bielsku-Białej, Polska, w terminie od 14/01/2015 do 16/01/2015. 
Krótki opis:  Celem wydarzenia było spotkanie się partnerów twarzą w twarz, zaprezentowanie kluczowych osób biorących udział w 
projekcie; ustalenie narzędzi do komunikacji i wymiany informacji; sporządzenie szczegółowego planu działań; wymiana doświadczeń na 
temat aktualnego stanu wiedzy na temat badań nad aktywnym uczestnictwem demokratycznym na poziomie UE w poszczególnych 
krajach oraz przygotowanie procesu badawczego I jego promocji.  
 
Wydarzenie 2. Zaprojektowanie, przeprowadzenie i podsumowanie otwartych badań on-line  
Udział: W badaniach udział wzięło 701 osób, włączając: 175 respondentów w Polsce, 224 
Respondentów w Rumunii, 169 respondentów z Włoch, 26 respondentów z Cypru jak również 107 respondentów z innych krajów. 
Miejsce/Daty: Badania odbyły się w Polsce, w Rumunii, We Włoszech oraz na Cyprze w terminie od 01/02/2015  do 11/07/2015. 
Krótki opis: Celem badań było stworzenie wspólnej przestrzeni, gdzie obywatele I obywatelki UE mogli by dzielić się opiniami, 
potrzebami, oczekiwaniami i pomysłami na temat aktywnego uczestnictwa w demokratycznym funkcjonowaniu UE; poznanie przyczyn 
nie uczestniczenia w demokracji na poziomie UE; poznania możliwych zachęt, które mogłyby zwiększyć zaangażowanie Europejek i 
Europejczyków we współkształtowanie polityk UE; wymiana rezultatów badań pomiędzy partnerami.  
 
Wydarzenie 3. Zaprojektowanie, przeprowadzenie I podsumowanie 4 Krajowych Forów Obywatelskich  
Udział: Wydarzenia te zaangażowały 130 osób, włączając: 30  uczestników z 16 małych miejscowości z Włoch, 38 uczestników z 14 miast 
w Polsce, 37 uczestników z 16 miast w Rumunii oraz 25 uczestników z 2 miast na Cyprze. 
Miejsce/Daty: Wydarzenia odbyły się: w Jesi, Włochy, w dniu 20/05/2015; w Bielsku-Białej, Polska, w dniu 9/06/2015; w Iasi, Rumunia, w 
dniach od 10/06/2015 do 12/06/2015 oraz w Nikozji, Cypr, w dniu 7/09/2015. 
Krótki opis:  Celem wydarzeń było podsumowanie i przedyskutowanie rezultatów otwartych badań on-line; pogrupowanie uzyskanych 
rezultatów w główne obszary tematyczne; wypracowanie krajowych rekomendacji dla zmniejszenia przeszkód dla aktywnego 
uczestnictwa/wprowadzenia zachęt dla bycia aktywnym obywatelem/obywatelką.  
 
Wydarzenie 4. Opracowanie i  przeprowadzenie kampanii informacyjnej zachęcającej do wzięcia udziału w otwartych badaniach  
on-line oraz w Krajowych Forach Obywatelskich  
Udział: Wydarzenie zaangażowało 199 bezpośrednich obywateli we Włoszech, 243 obywateli w Polsce, 1300 obywateli w Rumunii I 51 
obywateli na Cyprze. Liczba pośrednich odbiorców kampanii szacowana jest na ok. 123 439.  
Miejsce/Daty: Wydarzenie miało miejsce w Polsce, we Włoszech, w Rumunii I na Cyprze w terminie od 03/01/2015  do 31/12/2015. 
Krótki opis:  Celem kampanii było dotarcie z informacją o prowadzonych badaniach do możliwie najszerszej grupy odbiorców; 
zaangażowanie jak największych grup obywateli i obywatelek z różnorodnych grup społecznych do wzięcia udziału w badaniach; 
podkreślanie korzyści I podnoszenie poziomu świadomości na temat wagi uczestniczenia w i zaangażowania w życie społeczności.  
 
Wydarzenie 5. Zaprojektowanie, przeprowadzenie i podsumowanie Międzynarpdowego Forum Obywatelskiego  
Udział: W wydarzeniu udział wzięło 25 osób, włączając: 2 uczestniczki z Ancony (Włochy), 3 uczestników z Iasi (Rumunia), 3 uczestników z 
Bielska-Białej (Polska), 15 uczestników z Nikozji (Cypr), 1 uczestniczka z Nikozji (Turcja) oraz 1 uczestniczka z Ljublany (Słowenia).  
Miejsce/Daty: Wydarzenie odbyło się w Nikozji, na Cyprze, w terminie od 15/10/2015  do 17/10/2015. 
Krótki opis:  Celem wydarzenia było wypracowanie możliwych rozwiązań dla zwiększenia uczestnictwa obywatelskiego w 
demokratycznym funkcjonowaniu UE; wypracowanie rekomendacji, w określonych obszarach tematycznych, dla odpowiednich instytucji, 
organizacji i władz na poziomie EU  i krajowym.  
 
Wydarzenie 6. Podsumowanie rekomendacji w finalnym dokumencie I zaprezentowanie ich odpowiednim instytucjom I organizacjom 
na poziomie UE I krajowym oraz szerokiej publiczności  
Udział: wydarzenie zaangażowało bezpośrednio 50 osób z Włoch, 64 osoby z Polski, 50 osób z Rumunii I 50 osób z Cypru.  
Miejsce/Daty: Wydarzenie miało miejsce w Polsce, w Rumunii, we Włoszech I na Cyprze w terminie od  01/08/2015  do 31/12/2015. 
Short description:  Celem wydarzenia było sformułowanie rekomendacji dla bardziej aktywnego uczestnictwa demokratycznego 
obywatelek I obywateli EU, zebranie ich w finalnym dokumencie I upowszechnienie tych rekomendacji wśród odpowiednich europejskich 



I krajowych instytucji I organizacji oraz wśród szerokiej publiczności.  
 

Wydarzenie 7. Wyracowanie strategii dla Partnerstwa 
Udział: W wydarzenie zaangażowanych było bezpośrednio 10 osób z Włoch, 10 osób z Polski, 15 osób z Rumunii I 10 osób z Cypru. 
Miejsce/Daty: Wydarzenie odbywało się w Polsce, w Rumunii, we Włoszech I na Cyprze w terminie od 01/11/2015  do 31/12/2015. 
Krótki opis:  Celem wydarzenia było wykorzystanie rezultatów projektu jako punkt wyjścia do następnego, wspólnego przedsięwzięcia, 
mającego na celu wprowadzenie w życie wypracowanych pomysłów na zwiększenie uczestnictwa demokratycznego obywateli i 
obywatelek EU we współkształtowanie europejskich polityki i we współkształtowanie przyszłości UE.  
 
Liczba obywateli i obywatelek pośrednio zaangażowanych w realizację projektu przekroczyła 409 000. 
 
Projekt był realizowany w okresie styczeń - grudzień 2015. 

 

 


