Raport privind Atelierul euro-regional cu tema
PROMOVAREA CETĂŢENIEI EUROPENE ACTIVE in cadrul
proiectului european
26 – 28 iulie 2006, Jupiter, Hotel Meteor
Atelierul Euro-regional “Promovarrea cetateniei europene active” a
fost organizat de catre Centrul Regional de Formare Continua pentru
Administratie Craiova – reprezentat de 3 participanti la atelier si de Rodica
Bombonica Dudau – Director Centru si moderator al atelierului si Coman
Daniel – trainer si moderator - in parteneriat cu Asociatia Femeilor din
Romania – reprezentata la Atelier prin d-na Liliana Pagu – presedinte si s-a
desfasurat in perioada 26 – 28 iulie 2006 in statiunea estivala JUPITER la
Hotelul Meteor.
Programul a constat în două întâlniri succesive, pe 27 şi 28 iulie 2006
la care au participat 18 cetateni (8 femei, 10 bărbaţi), reprezentanţi ai
autorităţilor publice locale - functionari publici si alesi locali, , serviciilor
deconcentrate, reprezentanti mass media , precum şi ai societăţii civile.
Atelierul euro-regional
a oferit o prezentare a principiilor
democratice (democraţie participativă şi democraţie reprezentativă) conform
Tratatului Constituţiei Europene (Art. I-45 – I-47), a stadiului ratificării
Constituţiei, şi a implicaţiilor asupra cetăţeanului european, toate acestea
constituind o bază de pornire pentru dezbaterea conceptului de cetăţenie
europeană, a drepturilor şi responsabilităţilor ce revin cetăţenilor.
În acest sens s-a folosit un chestionar pentru determinarea opiniilor
cetăţenilor asupra cetăţeniei europene, care a relevat importanţa dialogului
civic şi a conştientizării cetăţenilor asupra implicării lor în societatea
modernă. De asemenea, un brainstorming privind promovarea Constituţiei
Europene a generat propunerea unor măsuri de popularizare a conceptului de
cetăţean european prin diverse metode formare şi informale, pornind de la
nevoile cetăţeanului, accesibilitatea şi continuitatea comunicării şi formării
continue, susţinerea dialogului activ şi direct privind atât aspectele pozitive
cât şi problemele reale pe care le presupune democraţia participativă, prin
intermediul unor parteneriate între administraţia publică şi societatea civilă.
Discuţiile cu participanţii au demonstrat atât interesul crescut pentru
aceste subiecte, cât şi aprecierea calităţii organizării seminarului. S-au primit
fead-back -uri pozitive privind proiectul si s-a sublibniat necesitata
implicarii cetaenilor in procesul de cunoastere privind cetatenia europeana .
S-au exprimat temeri si s-au dat raspunsuri la intrebari.

De mentionat ca dupa desfasurarea dezbaterilor din cele doua zile,
materialul supus dezbaterii cat si concluziile acesteia au fost solicitate de
reprezentantii societatii civile (organizatii neguvernamentale din tara pe
profiluri diferite) care ne-au solicitat materiale suplimentare cu privire la
Constitutia europeana si drepturile si obligatiile cetatenilor europeni in
vederea pregatirii cetatenilor Romaniei pentru integrarea europeana.

