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EBB2022

Europejskie Spotkanie Obywateli
1. - 4. września 2022 w Kassel2.

Współpraca

Co planujemy?

Kontakt

Zgłoszenia

Jeśli chciał(a)byś wziąć udział w warsztatach,
wesprzeć nas jako tłumacz/ka lub rodzina
goszcząca, pomóc w organizacji lub chciał(a)-
byś uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z
nami.

EBB2022 - Europäische Bürgerbegegnung
Biuro:
Treppenstr. 5, D-34117 Kassel
Telefon: +49 (0) 561 70 59 927
E-Mail: office@kassel-ebb.eu

Prosimy o zgłoszenia online przy pomocy
formularza na naszej stronie internetowej:
www.kassel-ebb.eu

Europa obywateli i obywatelek
Wydarzenia polityczne w Europie poruszają
nas. Niepokoją nas tendencje antyeuropejskie
w wielu europejskich państwach człon-
kowskich, które znajdują również odzwiercie-
dlenie w wyborach do rządów krajowych. Aby
rozwiązać te problemy, Europa potrzebuje
głębszej integracji i solidarności. Obywatele
Europy muszą zjednoczyć się, aby zachować
i nadal kształtować wspólną Europę. Ponie-
waż: tylko zjednoczona Europa będzie miała
przyszłość jako Europa swoich świadomych
obywateli!

Europa-Union Kassel e.V. i Pulse of Europe
Kassel zapraszają na Europejskie Spotkanie
Obywateli od 1 do 4 września 2022 po raz
drugi po długiej obowiązkowej przerwie z
powodu pandemii. Zapraszenie kierujemy do
wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Pa-
tronem jest Nadburmistrz Christian Geselle.

Chcemy wypróbować nowe sposoby
komunikowania się i wymiany doświadczeń.
Europa -musi rosnąć od dołu znacznie
bardziej niż dotąd. Ludzie spotykają ludzi – to
nasza przewodnia idea Europejskiego Spot-
kania Obywateli. Jesteśmy przekonani, że
gdy my, obywatele UE, bliżej się poznamy,
rozwinie się zaufanie i chęć okazania solidar-
ności.
Dlatego chcemy się poznać w Kassel, wy-
mieniać pomysłami i wspólnie świętować.
Uczestnicy z zagranicy przyjmowani są przez
rodziny goszczące.

Organizatrzy

Partnerzy

Sponsorzy

Europäische Bürgerbegegnung

Rencontre Citoyenne Europe

European Citicens’ Meeting

Encuentro Ciudadano Europeo
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Zmiany są możliwe. Rejestracja oraz
aktualne informacje o programie i
harmonogramie na naszej stronie
www.kassel-ebb.eu

Warsztaty

Czwartek, 01.09.2022

12:00 -17:00 Przyjazd, ulokowanie się w
rodzinach goszczących

18:00 Ceremonia otwarcia
19:00 Wspólna Kolacja

Piątek, 02.09.2022
10:00 -13.00 Warsztaty, moduł 1
13:00 -14:00 Przerwa obiadowa
14:15 -19:00 Warsztaty, moduł 2
19:00 Wspólna kolacja i program

Sobota, 3.09.2022
10:00 -12.30 Warsztaty, moduł 3
12:30 -14: 00 Przerwa obiadowa
14:00 Manifestacja
19:00 Europa-Party

Niedziela, 4.9.2022
10:00 - Otwarta oferta programowa

Warsztaty i program spotkania


