Carmen Stadelhofer
Un nou Proiect European „Gusturile Dunării. Painea, Vinul, Mirodeniile“: Căutăm
participanți!
Drept continuare a proiectului “Dunărea dorită” care a fost decernat cu două premii
Europene, organizatia “Danube-Networkers” din Ulm, începe în Septembrie 2015
proiectul „Gusturile Dunării. Painea, Vinul, Mirodeniile“. Proiectul va putea fi realizat
împreună cu organizațiile sale partenere din toate țările din regiunea Dunării. Invitam
toate organizațiile societății civile și școlile care sînt interesate, precum și grupuri de
persoane sau persoane fizice din regiunea Dunării să participe în cadrul acestui proiect.
Doritorii pot fi persoane din țările din Regiunea Dunării – Germania, Austria, Slovacia,
Ungaria, Serbia, Croația, Romania, Bulgaria, Moldova, Ucraina, precum și țările din
vecinătate - Slovenia, Cehia, Bosnia-Herzegovina și Muntenegru.
În mod special, invităm spre colaborare membrii rețelei ViLE Süd cît și membrii
aceleiași rețele din alte regiuni din Germania.
Pîinea, Vinul si Mirodeniile
Pîinea, Vinul si Mirodeniile reprezintă în aceiași măsură în toate țările din regiunea
Dunării, alimente tradiționale, dar în același timp și produse de lux. Vor fi organizate
diferite activități locale si transnaționale, care ne va oferi posibilitatea, nu doar să aflăm
informații noi despre utilizarea și importanța acestor produse la etapa actuala, dar și
posibilitatea de a cerceta în fiecare țară aparte, diferite istorii culturale și sociale ce se
referă la Pîine, Vin si Mirodenii. Amintirile și experiența din viața personală și
profesională, cît și planurile creative comune, coacerea sau discuțiile despre
posibilitățile de a împărți hrana, vor face ca această temă să prindă viată.
Pîinea, Vinul si Mirodeniile - mai mult decit un mijloc de hrană
Spre exemplu, ce însemnătate are vechiul ritual de a dărui pîine și sare familiei drept
cadou de binevenire în noua locuință? Există un astfel de ritual sau ceva asemănător
și în alte țări? Pentru că Pîinea, Vinul si Mirodeniile sînt mai mult decît un mijloc de
hrană: ele reprezintă o semnificaţie a comunităţilor culturale sau a separării, dovada
modului de trai din trecut şi a celui actual, prilej de a organiza diferite sărbători, factori
care declanşează experienţe şi amintiri, cît şi subiectul principal al multor poveşti.
Ele simbolizează dragostea și grija, dar totuși uneori pot fi utilizate drept instrumente de
putere și violență, în special cînd oamenirea duce lipsă de pîine pe timp de război sau
din cauza speculaţiilor, care au loc pe piaţa produselor alimentare.
Un proiect destinat pentru toate generaţiile, etniile cît şi participanţilor din sfera
socială şi educaţională
Ca şi proiectul anterior, actualul proiect are drept scop să motiveze persoanele de
diferite vîrste, etnii, participanţii din sfera socială şi educaţională să participle activ la
realizarea lui. Scopul nostru nu reprezintă doar acumularea de noi cunoştinţe şi de a
afla mai multe informaţii despre tradiţiile si valorile comune ale acestor ţări. Noi ne
propunem de asemenea, ca participanţii acestui proiect să facă schimb de experienţă,
prin întilnirea şi comunicarea între persoane faţă în faţă, prin intermediu reţelelor de

socializare, poze, Skype, cît şi a materialelor video. Participanţii au posibilitatea în acest
mod, să facă cunoştinţă cu alte persoane din ţara lor, cît şi de peste hotare. Plus la
aceasta, ei au posibilitatea de a crea ceva în echipă – o experienţă care dă viaţă
identităţii europene comune.
Acest proiect are drept scop implicarea tuturor, fiecare este binevenit!
Fiecare personă sau grupă de persoane îşi va găsi locul şi va fi implicat la realizarea
acestui proiect, indiferent dacă eşti tînăr sau în vîrstă, cu sau fără conoştinţe în
domeniul limbilor străine sau computator, eşti interesat să participi la schimbul de
informaţii ori la diferite acţiuni creative sau lucru manual.
Activități organizate în rețea și sarbatoarea Dunării 2016
Acest proiect este legat de procese si produse. Acesta poate avea continuitate datorită
implicării mai multor participanți. Toate propunerile și ideile pentru realizarea acestui
proiect, vor fi colectate de către echipa de organizare. Demararea oficială a proiectului
va începe pe 16 Octombrie – ziua mondială a alimentației. Punctul culminant al acestui
proiect va reprezenta Festivalul International al Dunării, care va avea loc la începutul
lunii iulie 2016 in Ulm/Neu-Ulm. Acest proiect va oferi o mulțime de posibilități pentru
fiecare participant – în special de a deveni activ în orașul său în regiunea in care
locuiește. Toate activitățile vor fi împărtășite prin intermediul paginei Web proprii al
acestui proiect și prezentate altor participanți, ceia ce va oferi posibilitatea de a face
schimb de opinii. Proiectul nostru nu va lua sfîrșit la Festivalul International al Dunării
organizat în luna iulie 2016 in Ulm/Neu-Ulm. Ca și în cazul proiectului “Dunărea dorită”,
festivalul va reprezenta un prilej perfect de a prezenta rezultatul activității efectuate în
comun și posibilitatea pentru toți care au contribuit la realizarea proiectului, de a se
cunoaște personal.
Cercetări, relatarea istoriilor, filme, grădinărit: Totul se permite
Proiectul “Dunărea dorită” s-a axat pe activitatea în echipă și de a învăța lucruri noi prin
intermediul cercetărilor. Cel care cercetează cu placere, discută sau inițiază diferite
convorbiri cu Experții, are posibilitatea de a găsi o mulțime de oportunități.
Există totuși și multe posibilități creative de a face lucrul în comun: de a coace pîine
împreună, de a descoperi sau a inventa noi rețete si de a face schimb între participanți,
de a aduna mirodenii și de a le prelucra și multe altele. Pentru propunerile proprii nu
există careva limite – fiți cît mai creativi!
Pe pagina-web a proiectului vor fi puse la dispoziție materiale și instrucțiuni, care vor
acorda un support informațional util pentru derularea activităților. Cit mai multe activități
va fi necesar să fie documentate cu poze si material video, astfel încît cit mai multe
persoane din regiunea Dunării, să poate să înțeleagă și ulterior să repete activitatea
altor persoane. Deoarece noi nu vorbim aceiași limbă, noi vom folosi limbajul prin
intermediul pozelor.
Texte mici vor fi publicate pe pagina - web în diferite limbi, care ulterior vor fi traduse de
către voluntari în limba vorbită de către locuitorii țărilor participante la acest proiect.
Textele de bază vor fi traduse în limba engleză.

Proiectul
Acest proiect va fi elaborat de către „Danube-Networkers“ din Ulm, în colaborare cu
partenerii proiectului anterior „Dunărea dorită“, fiind proiectat pentru o perioadă de doi
ani de zile. Pînă la sărbătoarea Dunării, ne vom concentra asupra subiectului „Pîinea“.
La celelalte teme ce țin de Vin și Mirodenii, vom lucra în paralel, dar mai intensiv vom
explora la aceste subiecte după sărbătoarea Dunării.
Proiectul este un proiect civic și dispune de resurse financiare foarte mici. Pentru
realizarea lui vom primi suport din partea orașului Ulm și a Muzeului pentru Cultura
pâinii din Ulm.
Pentru a include în acest proiect persoane din toate generațiile, grupuri entice,
participanți din sfera socială și educațională, “Danube-Networkers” invită în special
școlile de toate tipurile, instituțiile educaționale, culturale, cît și cele din sfera socială și
de mediu, să devină participanți la acest proiect. Grupurile persoanelor de vîrsta a treia,
organizații ale societății civile, cît și grupurile locale din regiunea Dunărea, interesate să
participle la acest proiect sînt deasemenea bineveniți. Nu există careva limite pentru
sugestii sau opiniile proprii!
Cautam persoane, care sunt dispuse să participle în mod voluntar la organizarea
proiectului sau contribuie cu competențele sale lingvistice a limbilor vorbite în țările din
regiunea Dunării.
Cautam, deasemenea sponsori, care ar putea să susțină ideia acestui proiect printr-o
donatie sau alt gen de contribuție.
Multe persoane active pot forma un symbol al prieteniei ancorat în regiunea
Dunării
Acest proiect reprezintă în sine o contribuție a societății civile în cadrul Strategiei
Dunării elaborată de către Comisia Europeană. Prin participarea tuturor la acest proiect,
putem crea un simbol, fiind interesați de o regiune pașnică a Dunării în cadrul „Casei
Europei“, creată prin experiența și lucrul în echipă drept o identitate comună. În acest
proiect, nu ne referim doar la pîine propriu-zisă, ci la Pîine ca simbol al partajării, a
prieteniei, al responsabilității comune pentru un viitor pașnic atît în Europa, cît și in
lume.

Întrebările și Propunerile vă rugăm sa le adresați D-nei Carmen Stadelhofer la
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