
 
 

 

 

Cum să vorbim despre declarația Schuman? Descoperă proiectul DESIRE! 

 
Descoperiți activitățile diverse și inovatoare despre „Declarația Schuman” realizate de partenerii 
proiectului DESIRE în Italia, Bulgaria, Portugalia, Serbia, Macedonia de Nord, Belgia, Slovenia și 
Croația. 
 
After many events, meetings, the publication of the e-book and many other activities, DESIRE 
partners are now sharing another key documents, which collects together a great number of 
information on the different initiatives implemented within the project. 
Willing to know more on “European Remembrance” for example?  Check it here as strand one of 
the project! 
 
După multe evenimente, întâlniri, publicarea cărții electronice și multe alte activități, partenerii 
DESIRE împărtășesc acum alte documente cheie, care colectează împreună un număr mare de 
informații despre diferitele inițiative implementate în cadrul proiectului. 
Doriți să aflați mai multe despre „Memoria europeană”, de exemplu? Verificați aici ca și prima 
componentă a proiectului! 
 

Descoperiți activitățile diverse și inovatoare realizate de partenerii proiectului DESIRE 
 
Despre proiectul DESIRE 
Declarația lui Schuman: Inițiativa pentru Revitalizarea Europei (DESIRE) este un proiect finanțat de 
Europa pentru cetățeni. Proiectul își propune să crească gradul de conștientizare a oamenilor și mai 
ales a tinerilor cu privire la importanța istorică și sensul Declarației Schuman pentru UE. Obiectivul 
este de a implica în mod activ tinerii în abordarea istoriei într-un mod proactiv. Prin co-crearea de 
instrumente artistice, cum ar fi videoclipuri, teatru, jocuri, narațiuni audio, partenerii vor însoți 
grupuri de tineri cetățeni în redescoperirea istoriei și în dezbaterea valorilor UE precum dialogul 
intercultural, pacea și solidaritatea. Consorțiul este condus de Comune di Lavarone (Italia) și este 
compus din Fondazione Belvedere-Gschwent (Italia), Uniunea autorităților locale bulgare de la 
Marea Neagră (Bulgaria), Municipio de Valongo (Portugalia), Dunărea 1245 (Serbia), Zdruzenie 
Institut za razvoj na zaednicata (Macedonia de Nord), Administration Communale de Grez-Doiceau 
(Belgia), Institutul Boter (Slovenia), Kulturni centar Osijek (Croația), ALDA (Franța). 

 

https://www.alda-europe.eu/publications/desire-schuman-declaration-e-book/
https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2022/07/INFOMATION-TEMPLATE-EfC_ERP_BeneficiarySpace_2020_InfoTemplateEN.docx.pdf
https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2022/07/INFOMATION-TEMPLATE-EfC_ERP_BeneficiarySpace_2020_InfoTemplateEN.docx.pdf
https://www.alda-europe.eu/publications/desire-schuman-declaration-e-book/
https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2022/07/INFOMATION-TEMPLATE-EfC_ERP_BeneficiarySpace_2020_InfoTemplateEN.docx.pdf
https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2022/07/INFOMATION-TEMPLATE-EfC_ERP_BeneficiarySpace_2020_InfoTemplateEN.docx.pdf
https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2022/07/INFOMATION-TEMPLATE-EfC_ERP_BeneficiarySpace_2020_InfoTemplateEN.docx.pdf
https://sites.google.com/aldaintranet.org/desireeuproject/home

