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Prvo srečanje 

 
Sodelovalo je 281 prebivalcev EU:  
3 udeleženci iz mesta Gozo (Malta) 
4 udeleženci iz mesta Vicenza (Italija) 
4 udeleženci iz mesta Arad (Romunija), 
5 udeležencev iz mesta Pforzheim (Nemčija), 
2 udeleženca iz mesta Craigavon (Združeno kraljestvo), 
3 udeleženci iz mesta Šentjur (Slovenija), 
3 udeleženci iz mesta L'Alfas del Pi (Španija), 
3 udeleženci iz mesta Niepolomice (Poljska), 
4 udeleženci iz mesta Reka (Hrvaška), 
1 udeleženka iz mesta Pulj (Hrvaška), 
249 udeležencev iz mesta Heist-op-den-Berg (Belgija) 
 
Posredno je bilo s projektom seznanjenih 2.500 prebivalcev. Organizirana je bila tiskovna konferenca, članki 
in prispevki so bili objavljeni v lokalnih tiskanih, elektronskih in televizijskih medijih ter na družbenih omrežjih. 
Razdeljeni so bili tudi letaki.  
 

 

Kraj in datumi: Dogodek je med 19. in 21. oktobrom 2015 potekal v Heist-op-den-Bergu v Belgiji. 
 

Kratek povzetek: 
Namen srečanja je bila vključitev mest partnerskih organizacij z različnimi pomembnimi akterji s področja 
integracije mladih. Dogodek je bil priložnost za predstavitev projekta, njegovih aktivnosti in časovnic. Na 
srečanju so partnerji začeli izmenjevati izkušnje in zbirati ideje za pripravo natečaja, ki so ga partnerji kasneje 
izvedli v svojih lokalnih okoljih.  
Dogodek je potekal v podeželskem mestu, ki se nahaja 50 km severno od Bruslja in 40 km vzhodno od 
Antwerpna, zaradi česar se je spodbudilo razmišljanje in razpravo o razlikah in podobnostih integracije na 
podeželju in v urbanem okolju ter v odnosu do priseljencev v teh okoljih.  
 

V ponedeljek, 19. oktobra 2015, je skupina iz mesta Heist-op-den-Berg sprejela delegate iz desetih 
sodelujočih držav. Pripravili so večerjo z neformalnim druženjem v kavarni Kulturnega centra Zwaneberg, 
kjer je v torek, 20. oktobra in sredo, 21. oktobra, potekalo srečanje. Večerno srečanje je bilo namenjeno 
medsebojnemu spoznavanju ter vzpostavitvi odnosov medsebojnega spoštovanja in odprtosti, kar je zelo 
pomembno za projekt katerega osrednji temi sta integracija in raznolikost. Komunikacija je dobro stekla, 
partnerji pa so predali gradivo in predstavitve, ki so jih predstavili tekom dogodka.  
 

 

V torek, 20. oktobra, so vsi partnerji  predstavili svojo delegacijo. Občina Heist-op-den-Berg je predstavila 
svoje primere dobre prakse na področju integracije, še posebej sta izstopala:  

- Babbelberg - gora, kjer ljudje klepetajo, se pogovarjajo, srečajo. Babbelberg je projekt, v katerem 
prostovoljci poučujejo priseljence flamščino. Primer poteka so predstavili s pomočjo vnaprej posnetih 
izjav udeležencev. 

- Speelkoffer - kovček poln iger. Namen projekta je otroke sprostiti in naučiti ustvarjalnosti in igrivosti. 
Kovček uporabljajo v socialno težavnih četrtih, na igriščih ter v kulturnih in mladinskih centrih v občini.  

 

Palestinski begunec je predstavil razlog zakaj je moral pobegniti iz Palestine. Opisal je razmere v svoji državi 
ter proces vključevanja njegove družine, po preselitvi, v lokalno okolje s pomočjo projekta lokalne integracije 
imenovane "Ik ben Heistenaar U ook?, v prevodu »Jaz sem iz Heist-op-den-Berga. Kaj pa ti?«, ki ga je tudi 
predstavil.  
 

Vsi partnerji so predstavili svojo prakso delovanja na področju integracije.  
 

Drugi dan srečanja se je končal z gledališko skupino (Wuivend Riet), ki je predstavila igro "Patstelling-Helden", 
ki obravnava 1. svetovno vojno. Na uradnem sprejemu v mestni hiši so se udeleženci srečali s predstavniki 
lokalne samouprave ter tako zapečatili začetek projekta.  
Župan Luc Vleugels je poudaril pomen Evrope v lokalni politiki in izrazil polno zaupanje v obstoječ projekt ter 
mu izrazil svojo podporo.  
 



V sredo, 21. oktobra, je bil t.i. dan odprtih vrat oziroma za javnost odprt dogodek, na katerem se je izvedel 
sestanek projekta  Easy towns. Izvedlo se je še lansiranje projekta v medije. Srednje šole so bile povabljene 
na predavanje profesorja Jana Blommaerta na temo raznolikosti. 250 študentov in njihovi učitelji so pozorno 
sodelovali in spremljali predavanje. 
 
Povezava predstavitve je na: http://www.easytowns.eu/reports/ in fotografije dogodka na: 
http://www.easytowns.eu/1st-transnational-event-in-short/ 
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Drugo srečanje 
 
Sodeloval je 101 prebivalec EU:  
4 udeleženci iz mesta Gozo (Malta) 
4 udeleženci iz mesta Vicenza (Italija) 
4 udeleženci iz mesta Arad (Romunija), 
4 udeležencev iz mesta Pforzheim (Nemčija), 
4 udeleženca iz mesta Craigavon (severna Irska), 
3 udeleženci iz mesta Šentjur (Slovenija), 
4 udeleženci iz mesta Niepolomice (Poljska), 
3 udeleženci iz mesta Reka (Hrvaška), 
3 udeleženci iz mesta Heist-op-den-Berg (Belgija) 
69 udeležencev iz mesta l'Alfas del Pi (Španija), 
 

 

Posredno je bilo vključenih 1000 prebivalcev. Organizirana je bila tiskovna konferenca, časopisi in prispevki 
so bili objavljeni v lokalnih tiskanih in televizijskih medijih ter na družbenih omrežjih. Med prebivalce so 
razdelili letake.  
 

Kraj in datumi: Dogodek je potekal med 18. in 20. aprilom 2016 v kraju L'Alfas del Pì v Španiji. 
 
Kratek povzetek:   
Projektni partnerji so sodelovali z lokalnimi akterji, ki se ukvarjajo z integracijo v svojih lokalnih skupnostih. 
Skupaj z njimi se je začela diskusija in predstavitev rezultatov prvega ustvarjalnega natečaja: “Kje smo 
sedaj?”. V okviru natečaja so mladi, stari od 13 do 29 let, s pomočjo učiteljev in mentorjev razmišljali o svoji 
(lastni) realnosti. Mladim se je postavilo vprašanje za razmislek »Kaj ti pomeni beseda integracija?«, kot 
izhodišče za nadaljnjo razmišljanje o integraciji: »Ali je integracija povezana samo z migranti in tujci?« 
Predstavljena jim je bila tudi politika EU na področju integracije.  
 

Srečanje je potekalo v majhnem španskem kraju L'Alfas del Pi, 50 km severovzhodno od mesta Alicante, z 
21.964 prebivalci, od katerih je 12.846 tujih rezidentov. To pomeni, da v njem živi več kot polovica tujcev. Kraj 
je bil popolna lokacija za izvedbo srečanja, ker je primer dolgoletnega dela na spodbujanju večkulturnosti in 
spodbujanju prebivalcev k sodelovanju v skupnem dialogu.  
 

L'Alfàs del Pi  je, kot gostiteljsko mesto partnerjev projekta Easy towns, predstavil poseben projekt mediacije, 
ki ga izvaja tamkajšnja šola s podporo Občine. V projektu so od samega začetka sodelovali učenci, dijaki, 
mediatorji, in drugi člani lokalne izobraževalne skupnosti, ki sodelujejo v izvajanju mediacij na dnevni ravni. 
S pomočjo projekta Easy towns so ta projekt predstavili tudi širši lokalni skupnosti in pomembnim lokalnim 
akterjem.  
 

Na srečanju v L'Alfàs del Pi, aprila 2016, je na različnih organiziranih aktivnostih sodelovalo več kot 200 ljudi, 
saj je bilo srečanje organizirano kot sklop dogodkov za udeležence projekta in širšo javnost.  
 

Prvi del srečanja je bil namenjen predstavitvi civilne družbe gostujočega kraja in njihovih aktivnosti. 
Udeleženci so obiskali prostore petih različnih lokalnih društev. Spoznavali so njihove aktivnosti in sodelovali 
na rednem srečanju predstavnikov več kot 20-ih društev z lokalno samoupravo v prostorih mestnega sveta. 
Delegacije projektnih partnerjev je sprejel in pozdravil tudi župan in predstavniki mestnega sveta. Udeleženci 
projekta so imeli skupno kosilo s predstavniki društev, kjer so se lahko družili in izmenjevali svoje izkušnje na 
področju integracije.   
Drugi del dneva je potekal v hiši kulture, imenovani Casa de Cultura. Dogodek je bil odprt za širšo javnost. 
Predstavniki društev so predstavili svoja mnenja in izkušnje na področju integracije, publika pa jim je lahko 
zastavljala vprašanja. Gost dogodka je bil tudi profesor Johan Galtung, norveški sociolog in utemeljitelj študij 
miru in konfliktov, ki je od parcialno sodeloval v projektu, predvsem v diskusiji z udeleženci Easy towns 
projekta. Publiki je predstavil nekaj pomembnih teorij na področju reševanja konfliktov, razliko med pozitivnim 
in negativnim mirom ter koncept gradnje miru. Kritično je komentiral ravnanja zahodnih držav do držav 
tretjega sveta. Profesor je leta 1950 na Norveškem, v Oslu, ustanovil Mirovni inštitut, ki ga je vodil do leta 
1970. Leta 1964 je zasnoval publikacijo Journal of Peace Reasearch. Leta 1969 pa je bil na Univerzi v Oslu 
imenovan za prvega predstojnika študij miru in konfliktov.  
 

 

 

 

 



 

 

Tretje srečanje 
 
Sodelovalo je 135 prebivalcev EU: 
4 udeleženci iz mesta Gozo (Malta) 
4 udeleženci iz mesta Vicenza (Italija) 
4 udeleženci iz mesta Arad (Romunija) 
3 udeleženci iz mesta L'Alfas del Pi (Španija) 
1 udeleženec iz mesta Craigavon (Združeno kraljestvo) 
3 udeleženci iz mesta Šentjur (Slovenija) 
4 udeleženci iz mesta Heist-op-den-Berg (Belgija) 
4 udeleženci iz mesta Niepolomice (Poljska) 
4 udeleženci iz mesta Reka (Hrvaška) 
4 udeleženci iz mesta Pulj (Hrvaška) 
100 udeležencev iz mesta Pforzheim (Nemčija) 

 
Posredno je bilo s projektom seznanjenih 4.000 prebivalcev. Organizirana je bila tiskovna konferenca, članki 
in prispevki pa so bili objavljeni v lokalnih tiskanih, elektronskih in televizijskih medijih ter na družbenih 
omrežjih. Po šolah, društvih in združenjih so razdelili letake. 
 
Kraj in datumi: Dogodek je potekal med 6. in 9. oktobrom 2016 v mestu Pforzheim v Nemčiji. 
 
Kratek povzetek: 
Vsako partnersko mesto je sodelovalo s po štirimi predstavniki, specializiranimi za mladinsko politiko in kjer 
delujejo, s predstavniki mladinskih svetov. Partnersko srečanje se je osredotočilo na drugo izvedbo lokalnih 
natečajev, s čimer so potrdili zavezanost partnerjev, da na lokalnem nivoju sprejemajo predloge mladih o 
politikah vključevanja. To je bila tudi odlična povezava za razpravo o vlogi mladinskih svetov. 
 
Dogodek je potekal v mestu Pforzheim (Nemčija), z okoli 120.000 prebivalci, ki od leta 2010 izvaja strategijo 
"Pforzheim oblikuje prihodnost". V razvoj mestnih politik, ki bodo mesto spremenile v mlado in vključujoče, je 
vključenih več kot 1.000 prebivalcev, zlasti mladih. 
 
Srečanje partnerjev je potekalo v gradu Bad Liebenzell. Mednarodni forum Burg Liebenzell je bil ustanovljen 
leta 1952, kot akademija za politično izobraževanje in mednarodno izmenjavo mladih. Ponujajo in izvajajo 
seminarje ter mednarodna srečanja z mladimi o aktualnih političnih vprašanjih, kot so: evropsko povezovanje, 
mednarodna politika, človekove pravice, migracije in sodelovanje mladih. Zaradi česar je bil grad idealna 
lokacija za srečanje v okviru projekta Easy towns. 
 
Na dan prihoda je vsaka delegacija predstavila svoje mladinske svete ali, če ta ne obstaja oziroma ne deluje, 
primere najboljših praks mladinske participacije ali projektov integracije. 
 
Petek se je začel s kratkim predavanjem gospe Solombrino, sodelavke mestne uprave za kulturne zadeve, 
o Pforzheimovi 2000-letni zgodovini migracij. Nato je skupina odšla v mestni laboratorij. Mestna uprava je 
predstavila projekte integracije, ki jih mestni laboratorij nudi beguncem in migrantom, da bi jim pomagali 
izboljšati znanje nemškega jezika, da spoznajo Pforzheim in da pričnejo ustvarjati nova poznanstva, 
prijateljstva. Popoldan je skupina obiskala muzej nakita v Pforzheimu - voden ogled na temo "Prenos kulturne 
dediščine v zgodovino nakita - Focus Europe". 
Ves petkov večer je bil posvečen mednarodnemu dogodku, ki je bil odprt za javnost. Na njem so sodelovali 
strokovnjaki za integracijo in za vključevanje mladih. Ta dogodek je proslavil tudi 25 let tesnega 
medinstitucionalnega sodelovanja mest Pforzheim in Vicenza. 
 
Prof. dr. Dirk Wentzel, iz lokalne fakultete, je imel govor o pomenu Evrope. V govoru je pozval prisotne, da 
bolj promovirajo ideje in načela Evropske unije. Tako je občinstvu podal 10 argumentov za EU. Pojasnil je, 
da je Evropa prvi in najpomembnejši mirovni projekt, največji skupni trg na svetu, monetarna unija z 19-imi 
državami pa je edinstvena in (doslej) uspešna. Program Erasmus in bolonjski izobraževalni sistem 
zagotavljata akademsko svobodo za šolnike in študente. Evropa vodi v okoljskih standardih in trajnosti. 
Evropa je tudi vodilna sila v boju proti globalnemu segrevanju in podnebnim spremembam. Naslednje štiri 
svoboščine pa so koristne tako za ljudi, kot za podjetja: prosti pretok blaga, storitev, kapitala in ljudi. Omenil 
je tudi vseevropska omrežja (komuniciranje) in milenijsko deklaracijo, ki temelji na človekovih pravicah. 
Evropa je prvič v svoji zgodovini skupnost prava in državljanskih pravic, saj je vladavino moči nadomestila 
pravna država. 



 
Sobota je bila "delavniški dan". Sodelujoča mesta so razložila potek izvajanja ustvarjalnih natečajev.  
Gertrud Gandenberger, iz Mednarodnega foruma, je izvedel vajo »ribja skleda« na temo »Kaj nas naredi 
evropskega? Ali Evropa sploh obstaja? Kdo to ve, če ne mi?«. Udeleženci so na to temo morali zapisati 
stavek ali vprašanje. Prispevki so bili zbrani na sredini prostora, kjer so zainteresirani udeleženci tudi 
razpravljali, medtem ko so jih drugi poslušali. 
 
Popoldne so potekale 4 različne delavnice. 
 
Delavnica 1: Raznolikost – življenje v praksi 
Na tej delavnici so udeleženci razpravljali o posameznikovi raznolikosti in edinstvenosti. Prišli so do zaključka, 
da bi svet potreboval več ljudi, s podobnimi načeli in vrednotami kot udeleženci delavnice, ki bi razširili 
miselnost o strpnosti, ki bi tako prevladala nad nestrpnostjo – »Il mondo è bello perche è vario«, v prevodu, 
»Svet je lep, ker je pisan«. 
 
Delavnica 2: Sodelovanje mladih v Evropi 
Podanih je bilo več zaključkov, kako bolje vključevati mlade v procese v Evropi. Ključno je informiranje in 
komuniciranje z mladimi. Mlade je treba ozavestiti, da lahko vplivajo na spremembe, da bodo pripravljeni 
aktivno sodelovati v prihodnosti. 
 
Delavnica 3: Integracija in sodelovanje 
Skupina je razpravljala o pomenu integracije, vključevanju, tako lokalnega prebivalstva, kot priseljencev v 
skupnost. Mnoge strahove krepijo nevednost, zato je potrebno izvajati projekte, ki spodbujajo vključevanje z 
delovnimi akcijami, ki povežejo ljudi. Na delavnici so glede na besede izključevanje, segregacija in 
vključevanje natančneje opredelili besedo »integracija«. 
 
Delavnica 4: Vrste sodelovanja mladih 
Na tej delavnici so udeleženci razmišljali o svojih najljubših krajih oziroma kotičkih v svojih mestih. Na podlagi 
tega je pričela skupina razpravljati o pomenu, načinih in metodah za spodbujanje mladih, k vključevanju v 
lokalno skupnost. Razmišljali so o vpeljavi motivatorja, o vpeljavi sistema nagrajevanja mladih, o zabavi, 
načinih komuniciranja in o odprti komunikaciji z mladimi ... Med delavnico je celotna skupina odigrala 
družabno miselno igro »Out of the box«. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Četrto srečanje 
 
Sodelovalo je 127 prebivalcev EU: 
4 udeleženci iz mesta Pforzheim (Nemčija) 
6 udeležencev iz mesta Vicenza (Italija) 
4 udeleženci iz mesta Arad (Romunija) 
4 udeleženci iz mesta L'Alfas del Pi (Španija) 
2 udeleženca iz mesta Craigavon (Združeno kraljestvo) 
4 udeleženci iz mesta Šentjur (Slovenija) 
5 udeležencev iz mesta Heist-op-den-Berg (Belgija) 
4 udeleženci iz mesta Niepolomice (Poljska) 
3 udeleženci iz mesta Reka (Hrvaška) 
4 udeleženci iz mesta Pulj (Hrvaška) 
87 udeležencev iz mesta Gozo (Malta) 
 
Posredno je bilo s projektom seznanjenih 4.000 ljudi. Organizirana je bila tiskovna konferenca, članki in 
prispevki so bili objavljeni v lokalnih tiskanih, elektronskih in televizijskih medijih ter na družbenih omrežjih. 
Po vseh šolah izobraževalnega zavoda Gozo College so razdelili letake in druge informativne materiale. 
 
Kraj in datumi: Dogodek je potekal med 22. in 25. marcem 2017 na Gozu na Malti. 
 
Kratek povzetek: 
Vsak partner je sodeloval s po štirimi pomembnimi predstavniki s področja mladih in politik socialnega 
vključevanja.  
Partnerji so se pogovarjali o drugi izvedbi lokalnih kreativnih natečajev, o rezultatih in sporočilih mladih, ki so 
sodelovali na natečajih. Dogodek je, kot je bilo dogovorjeno na 3. srečanju partnerjev in s soglasjem EACEA, 
potekal na otoku Gozo (Malta) in ne v Pulju (Hrvaška), kot je bilo načrtovano. 
Da se je dogodek izvedel na Gozu, sta pomembno vplivala spodnja predloga: 

a) Gozo College je edini projektni partner, ki ni občina in lahko da drugačen pogled na teme projekta, še 
posebej kot organizator srečanja partnerjev. 

b) Gozo in Malta sta zaradi svoje geografske pozicije pomembni točki za migrante in begunce. Ker so ti 
ena glavnih tem našega projekta, so bili projektni partnerji zainteresirani, da se seznanijo s pristopi 
do dela z begunci in migranti ne samo teoretično, ampak tudi praktično. 

 
G. Victor Galea, direktor Gozo College, je pozdravil delegacije partnerskih organizacij. Delegacije so skupaj 
štele 40 udeležencev iz 10 različnih mest. 
 
2. dan je bil namenjen predstavitvam in informiranju o izvajanju projektnih aktivnosti vseh sodelujočih držav 
- ustvarjalni natečaji in predstavljanje dobrih praks s področja multikulturnosti in raznolikosti. Projektni 
partnerji so, po medsebojnem informiranju, določili naslednje projektne aktivnosti za zadnje obdobje projekta, 
pri čemer so se začeli pogovori o morebitnem novem projektu, ki bi ga skupaj načrtovali in s katerim bi 
nadgradili aktivnosti in rezultate projekta Easy towns. Po kosilu je sledila ekskurzija na otok Malta. Gozo 
College je, s svojo odlično organizacijo, projektnim partnerjem uredil vljudnostni obisk pri njeni ekscelenci, 
predsednici Malte v predsedniški palači San Anton Gardens. Predsednica je bila v svojem pozdravu 
udeležencem dogodka zelo jasna: »Delajmo naprej z našimi mladimi, da bi zagotovili varno okolje in mir v 
naših mestih.« Temu srečanju je sledil krajši obisk/ogled glavnega mesta Vallette. Udeleženci so si ogledali 
Valletto in spoznali njeno bogato mešanico kulturne in arhitekturne dediščine ter se seznanili z bogato 
zgodovino. Sledila je vrnitev na otok Gozo, večerja in druženje. 
 
3. dan je bil odprt za javnost. Uradni pozdravni nagovor je imel g. Victor Galea, direktor gostiteljske 
organizacije. Sledile so predstavitve učiteljev iz izobraževalnega zavoda Gozo College. Predstavili so svojo 
vlogo v izvajanju kulturno-odzivne pedagogike. Aktivnosti s področja sprejemanja raznolikosti in vključevanje 
so predstavili Gaetano Calleja, vodja šole, Giovanni Curmi, višji svetovalec in skupina mladih, učencev, 
vključenih v projektne aktivnosti. 
Vsi govorniki so navdihnili zlasti tiste predstavnike partnerjev, ki skrbijo za izobraževanje mladih (formalno ali 
neformalno). Med odmorom za kavo so si prisotni izmenjali osebne kontakte ter ideje za potencialno 
sodelovanje med partnerji. 
 
Solidarnost z migranti - dr. Colin Calleja, z Univerze na Malti, je predstavil dejanski situacijo, s katero se 
sooča Malta na področju priseljencev in prosilcev za azil. 



 
Promoviranje načel pravičnosti - spodbujanje dialoga med kulturami in religijami je tema, ki jo je na dogodku 
predlagala nevladna organizacija Integra Foundation. 
 
Temu je sledila še predstavitev župana občine Gharb z otoka Gozo, ki je govoril o pristopih lokalne 
samouprave do priseljencev in predstavitev g. Alexandra Borga, predstavnika Evropske komisije na Malti, ki 
je govoril o tem, kako državljani lahko dobijo stik s Komisijo, zahvaljujoč lokalnim predstavnikom. Na ta dan 
se je izvedla še ekskurzija po otoku Gozo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Peto srečanje 
 
Sodelovalo 132 prebivalcev EU: 
7 udeležencev iz Goza (Malta) 
4 udeleženci iz mesta Pforzheim (Nemčija) 
4 udeleženci iz mesta Arad (Romunija) 
12 udeležencev iz mesta L'Alfas del Pi (Španija) 
4 udeleženca iz mesta Craigavon (Združeno kraljestvo) 
3 udeleženci iz mesta Šentjur (Slovenija) 
4 udeleženci iz mesta Heist-op-den-Berg (Belgija) 
4 udeleženci iz mesta Niepolomice (Poljska) 
5 udeležencev iz mesta Reka (Hrvaška) 
4 udeleženci iz mesta Pulj (Hrvaška) 
81 udeležencev iz mesta Vicenza (Italija) 
 
Posredno je bilo s projektom seznanjenih 4.000 ljudi. Organizirana je bila tiskovna konferenca, članki in 
prispevki so bili objavljeni v lokalnih tiskanih, elektronskih in televizijskih medijih ter na družbenih omrežjih. 
Po šolah, društvih in drugih organizacijah se je razdelilo letake. 
 
Kraj in datumi: Dogodek je potekal med 11. in 13. septembrom 2017 v mestu Vicenza v Italiji. 
 
Kratek opis: 
Srečanje je bila priložnost, da se širši javnosti predstavi, kaj se je v okviru projekta izvedlo. Tako so lahko tudi 
drugi akterji ocenili učinke predlaganih rešitev in ukrepov, ki so nastali v okviru projekta Easy towns. Končni 
dogodek je bil izveden v obliki javne okrogle mize, ki je bila osredotočena na izmenjavo dobrih praks in 
predstavitev. Izvedla se je še zaključna evalvacija rezultatov lokalnih natečajev. Sodelujoči na okrogli mizi so 
oblikovali tudi konkretne ukrepe, odgovore, na indikatorje in druge potrebe, ki so se pojavile v času izvajanja 
projekta. 
 
Po dveh letih partnerskega sodelovanja so projektni partnerji v Vicenzo prišli z velikim kulturnim in človeškim 
bogastvom, kot posledica velikega števila projektnih aktivnosti in dobrih namenov za prihodnost. 
Organizirano je bilo intenzivno 3-dnevno zaključno srečanje, ki je predstavnikom projektnih partnerjev  dalo 
možnost evalvacije projektnih aktivnosti, druženje, izmenjavo primerov dobrih praks in kontaktov ter 
načrtovanje skupnih aktivnosti za bodoče sodelovanje. 
Zaradi večjega števila najstnikov in starejše mladine, ki so prišli v Vicenzo (12), je bilo to srečanje po starosti 
udeležencev najmlajše v času trajanja projekta. Tudi s tem so partnerji dokazali, da so uspeli vključiti mlade 
v projektne aktivnosti. Na zaključni večerji projekta so najstnike nagradili s priznanjem »Easy towners«. 
 
V Vicenzi so v srečanje vključili lokalno mladino, ki je sodelovala na javnem dogodku in na delavnicah. Prvi 
del srečanja pa je bil namenjen partnerjem. Vse delegacije so predstavile svoje končne rezultate in dosežke 
iz projektnih aktivnosti, s čimer so potrdili, da je lokalna mreža konsolidirana, da so, v času trajanja projekta, 
vpeljane dobre prakse utrjene in dolgoročno usmerjene. Pri čemer gre zahvala občinskim uradom (za 
družbene dejavnosti, integracijo, izobraževanje, šport, socialne storitve ...), nevladnim organizacijam, 
mladinskim svetom, šolam in mladinskim centrom. Vsi ti akterji so tudi se zavezali, da bodo nadaljevali s temi 
dejavnostmi tudi po zaključku projekta. 
Z videoposnetki, predstavitvami in pripovedovanjem zgodb oziroma lastnih izkušenj, so partnerji na svojstven 
način ostalim partnerjem predstavili svoje projektne aktivnosti in kakšen uspeh so slednje imele v lokalnem 
okolju. Ponovno so predstavili še rezultate ustvarjalnih natečajev. 
 
Na projektni spletni strani so objavljene fotografije in gradiva iz zadnjega srečanja. 
 
Projektni partnerji so se srečali v dvorani mestnega sveta Vicenze. Dobrodošlico jim je zaželela skupina ljudi 
z manj priložnostmi in s posebnimi potrebami, ki na tedenski ravni delujejo na področjih kulture, turizma in 
povezovanja, pobratenja, mest. Gre za primer dobre prakse, ko s projekti vključevanja ljudi z manj 
priložnostmi sodelujeta lokalna samouprava in lokalne nevladne organizacije. Ta skupina je pripravila pakete 
dobrodošlice, ki so jih njeni člani predstavnikom delegacij tudi osebno izročili. 
 
Po predstavitvi končnih rezultatov, so partnerji nekaj časa namenili še skupnemu razmišljanju, viharjenju 
možganov, za nov potencialen projekt. Predstavniki Heist-op-den-Berga in Vicenze so ostalim partnerjem 
predlagali, da skupaj vodijo oblikovanje nove projektne ideje. Partnerje so prosili, da se opredelijo, če želijo 



sodelovati pri oblikovanju novih projektnih idej, da podajo po dve glavni temi, ki jih zanimajo in da izrazijo, če 
so pripravljeni organizirati mednarodni dogodek v okviru načrtovanega projekta, predvsem z namenom, da 
bi predstavili svoje primere dobrih praks. Na podlagi predlogov so se partnerji opredelili za nekaj podanih idej, 
ki bodo osnova za pripravo novega projekta. 
 
Po sestanku partnerjev je sledil govor dr. Enrica Peronija, pomočnika italijanskega poslanca evropskega 
parlamenta g. Zoffolija. Govor je bil posvečen temi evropske prihodnosti in priložnosti za mlade. Gost je podal 
več zanimivih misli na svojo predstavitev z naslovom »Mladi Evropejci, kakšna so pričakovanja za 
prihodnost«. Udeleženci, zlasti mladi, so zelo pozorno poslušali in aktivno sodelovali v razpravi. 
Pred kosilom sta župan gostiteljskega mesta Vicenza in mestna svetnica za sodelovanje, partnerjem 
pripravila posebno dobrodošlico in se tako zahvalila vsem novim prijateljem za odlično delo na projektu in da 
si želita z vsemi tudi v prihodnje sodelovati. S čimer bi prispevali k pomenu in vrednotam evropskega 
državljanstva, saj si prizadevata da bi se vedno več državljanov vključevalo v razprave in v procese 
oblikovanja politik. Evropsko državljanstvo se krepi tudi zahvaljujoč prijateljskim sporazumom, ki gradijo 
transnacionalno in stabilno mrežo, ki se je razvila tudi s projektom Easy towns. 
Popoldan so projektni partnerji na vodenem ogledu spoznali gostiteljsko mesto Vicenza. Mesto je od leta 
1994 pod okriljem Unesca. To je bila priložnost za pogovore o politikah EU za podpiranje ohranjanja in 
revitalizacije kulturne dediščine in izmenjavo mnenj ter idej o možnostih vključevanja na področjih kulture 
med partnerji, še posebej med mesti, kot sta Reka, ki bo Evropska prestolnica kulture 2020, ali Arad, ki je bil 
kandidat za Evropsko prestolnico kulture 2021. Nekatere dobre prakse in ideje so si izmenjali med ogledom 
mesta. Obiskali so mrežo muzejev in se seznanili s posebnim projektom, ki ga izvajajo v Vicenzi. V največjem 
mestnem muzeju (Palazzo Chiericati) pripravljajo posebne tematske razstave in delavnice, ki jih predlagajo 
in izvajajo mladi lokalni umetniki in umetniki iz vrst migrantov. 
 
13. september, zadnji dan 3-dnevnega srečanja, so partnerji preživeli z dijaki. Za zadnje je bil to tudi prvi 
šolski dan v novem šolskem letu. Dijaki umetniških ali jezikovnih programov so pozorno spremljali govor 
odvetnika, ki zastopa migrante in prosilce za azil, Igorja Brunella, »Besede na meji - hrana za razmišljanje 
mladih generacij«. Mladi so bili nad slišanim navdušeni in so aktivno razpravljali z govornikom o problemih 
in izzivih integracij. Temo jim je predstavil iz dveh zornih kotov, kot odvetnik, ki nudi pravno pomoč migrantom 
in prosilcem za azil ter kot direktor literarnega festivala, ki obravnava priložnosti mešanja različnih kultur skozi 
literaturo, film in druge oblike umetnosti.  
Vsi udeleženci so na vhodu prejeli Easy towns majico. Motiv majice je bil izbran izmed prijavljenih del na, v 
okviru projekta organiziran, natečaj v Vicenzi. Gost Igor Brunelli je bil med prvimi, ki je majico oblekel in tako 
vzpostavil prav posebno vez med mladimi in drugimi udeleženci dogodka. Dogodek se je nadaljeval z 
navideznim potovanjem po partnerskih mestih. Predstavniki Vicenze so vključili še primere dobrih praks 
lokalnih nevladnih organizacij, ki so predstavili svoje primere dobrih praks s področij integracij in vključevanja 
ranljivih skupin v lokalno skupnost. Prišlo je do mreženja med mladimi in predstavniki šol ter partnerjev, ki so 
si izmenjali ideje za mladinske kulturne izmenjave. 
Nazadnje je združenje ARCIRAGAZZI Vicenza predstavilo izmenjavo mladih, financirano iz programa 
ERASMUS +, "I MORATE YOU" na temo migracij in integracij. Mladi iz programa »Mladi javni uslužbenci«, 
v program niso vključeni samo Italijani, ampak tudi priseljenci ter migranti iz Afrike, so s tem projektom in z 
vsakodnevnimi dejavnostmi povezovanja, v korist vključevanja, iskreno povedali o svojih izkušnjah. Ta 
skupinski pogovor je prinesel priložnost mladim predstaviti informacije o tem, kakšne priložnosti ponujajo 
evropski programi mladim, Sledila je razprava o mladinskih evropskih politikah in o vlogi mladih v prihodnosti 
Evrope. 
 
Po kosilu v manjši restavraciji, ki izvaja poseben projekt integracije, saj imajo med svojimi sodelavci tudi 
mlade, ki prihajajo iz posebne hiše (organizacije) za mlade z manj priložnostmi, so se predstavniki partnerskih 
organizacij udeležili posebne delavnice, ki temelji na umetnosti in glasbi. Delavnico sta organizirali lokalni 
nevladni organizaciji, ki sta preko partnerskega mesta Vicenza, vključeni v projekt Easy towns. Z delavnico 
so dokazali, da za uspešno integracijo niso vedno potrebne besede, znanje jezikov. 
Večerja je bila organizirana v znamenju integracije. Za gostinsko ponudbo je poskrbela organizacija, ki daje 
drugo priložnost nekdanjim zapornikom, da se lažje ponovno vključijo v družbo. Udeleženci dogodka so si 
izmenjali svoje vtise in mnenja. Vsi, partnerji in lokalni prebivalci, so kraj zapustili z okrepljenim občutkom 
evropskega sodelovanja. 
 

 


