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Despre Pâinea ne unește
Pâinea este mult mai mult decât doar o mâncare de bază.
De-a lungul secolelor, pâinea a fost un simbol al comunității
și al împărțirii cu alții în aproape toate culturile și religiile din Europa.
Având în vedere că pâinea ne unește în atât de multe moduri, am
numit proiectul ”Pâinea ne unește”.
Campania ”Dă un semn de prietenie” și concursul
”Pâinea unește Europa - Crează și coace” sunt părți din ”Pâinea ne unește”.
http://bread-connects.tastes-of-danube.eu
Despre Danube-Networkers
Rețeaua educațională ”Danube-Networkers” a fost fondată în 2008, în
timpul Festivalului Internațional al Dunării din Ulm. Până acum, mai mult de
100 de organizații civice din 12 țări din regiunea Dunării sunt parte din
această rețea. Organizațiile civice sunt specializate în educație, cultură,
afaceri sociale, mediu, educație superioară sau școli. Danube-Networkers a
realizat mai multe proiecte transnaționale europene de-a lungul Dunării.
Prin cooperarea lor, rețeaua promovează o unitate pașnică în regiunea
Dunării și în Europa.
Anul acesta, rețeaua sărbătorește a zecea aniversare.
Asociația Danube-Networkers for Europe (DANET e.V) a fost fondată în
2014. http://danube-networkers.eu
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Alătură-te și dă-ne semnul tău de prietenie!

Dă un semn de prietenie
până în 30 iunie 2018 !

Se doresc 1000 de poze!
Alătură-te campaniei de
fotografii digitale.

http://bread-connects.tastes-of-danube.eu
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Deschiderea
campaniei cu
Gunter Czisch
Primarul orașului Ulm

Dă un semn de prietenie!
De la lână, la bunătăți coapte
În 2014, Danube-Networkers au organizat un proiect uimitor:
Un Covor-fluviu de lână, făcut de mână de către persoane din toată
regiunea Dunării, demonstrând solidaritatea dintre țările dunărene
și din Europa, și incluzând cât de mulți oameni.
Mai mult de 6.000 de oameni au luat parte și au tricotat un șnur al
prieteniei de 1.500 km, și 3647 de bucăți ale Dunării făcute din
lână.
Anul acesta, provocarea este una virtuală:
Așadar, vom crea un șnur virtual al prieteniei,
făcând o poză cu o bunătate coaptă și arătând acest pliant.

Salutări de la Liceul La Salle Pildești,
România

Salutări din Tigheci, Moldova

Salutări din Ruse, Bulgaria
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Salutări din Sofia, Bulgaria

Fi parte din ceva mai mare: 1.000 de semne pentru a 10-a aniversare a noastră.
Până acum am primit aproximativ 100 de semne de prietenie.
(http://bread-connects.tastes-of-danube.eu/give-a-sign-of-friendship/)
Având în vedere că este a 10-a aniversare a Danube-Networkers, ne-ar plăcea
să setăm o țintă: 1.000 de semne de prietenie ar fi o țintă bună pentru o
comunitate solidară și pașnică în țările dunărene și în Europa. Pe parcursul celui
de-al 11-a Festival Internațional al Dunării, vom expune toate pozele.
Este ușor să iei parte
Doar fă o poză cu tine sau cu prietenii tăi, ținând o pâine/ o bunătate coaptă și
acest pliant. Trimite-ne poza ta până în 30 iunie 2018 (info@ileu.net).
Persoane de toate vârstele, originile etnice și mediul social sunt invitate să
participe.
Alătură-te nouă dându-ne un semn de prietenie!
Institutul pentru învățare virtuală și față-în-față în domeniul educației adulților al
Universității din Ulm (ILEU e.V.) organizează această campanie. Participând,
participanți îi transferă lui ILEU e.V. dreptul de a le arăta pozele online și offline. Ei
asigură și faptul că au dreptul la imagine pentru persoanele fotografiate.
Mai multe informații și inspirație:
http://bread-connects.tastes-of-danube.eu

