ACHIEVE - Awareness of Common History for Identifying and Extending the
Values of Europe
(Свијест о заједничкој историји као начин препознавања и проширивања
европских вриједности)
Програм: Европа за грађане
Трајање пројекта: јун 2019 – мај 2021.
Опис пројекта: ACHIEVE је усмјерен ка развоју европског идентитета кроз бољу спознају
заједничке историје, као и умјетности и религије градова из Југоисточне и Средње Европе.
Кроз пројектне активности тежи се успостављању механизама за сузбијање растућег
евроскептицизма у државама чланицама и онима које желе да постану дио ЕУ. Пројектне
активности ће се односити на:
1. Подстицај продубљивању знања о сопственој средини, као и државама одакле долазе
остали пројектни партнери
2. Подстицање конструктивне дебате о концептима идентитета и евроскептицизма путем
организовања локалних пројектних догађаја. Резултати и утисци произашли из
локалних пројектних активности биће представљени на међународним догађајима
гдје ће учествовати представници сви пројектних партнера.
3. Размјена метода и алатки између пројектних партнера намијењених за сузбијање
растућег евроскептицизма.
Кроз пројекат ће бити развијен интерактивни садржај у форми веб сајта под
називом''Global Citizenships Map'', он ће обухватити текстове и аудио-визуелне материјале
свих пројектних партнера на претходно поменуте теме.
Пројекат ACHIEVE има два кључна циља:
1. Подизање свијести о заједничкој култури сјећања, историји и вриједностима ЕУ и
Европе, као и промоција циљева за које се залаже ЕУ попут мира, благостања
становника и међународне сарадње.

2. Јачање демократске партиципације и грађанског активизма на нивоу чланица и државе
које желе да се придруже ЕУ, путем оснаживања знања грађана о политичким
процесима, промоцијом волонтеризма и међукултурног дијалога.
Активности
- Четри међународна пројектна догађаја ( Ердут, Праг, Пећ, Вићенца)
- Четри локална догађаја ( сви пројектни партнери)
- Израда интерактивног садржаја ''Global Citizenships Map''
Пројектни партнери:
Општина Бреганце (Италија) – водећи партнер ; Институт Резара (Италија); Асоцијација
локалних агенција за демократију (Француска); CRLDS (Албанија); RAM Central Stara Planina
(Бугарска); Општина Завидовићи (БиХ); Кућа националних мањина (Чешка); Општина Ердут
(Хрватска); Општина Пећ; Коалиција омладинских организација SEGA (Сјеверна
Македонија); Општина Херцег Нови (Црна Гора); Општина Миовени (Румунија); Општина
Чајетина (Србија ); CEE CN (Словачка).

