
 
Twinning-ul, denumit și ”Înfrățirea orașelor”, este cea mai vizibilă formă de
cooperare europeană care se adresează satelor, aglomerărilor urbane,
municipalităților, provinciilor și orașelor. Twinning-ul poate acoperi o gamă largă
de activități și domenii, precum artă și cultură, tineret, cetățenie, dezvoltare
economică locală, dezvoltare durabilă a comunității, servicii publice locale,
incluziune socială, solidaritate etc.

Twinning între orașe

Primele orașe înfrățite au devenit
în anul 1921, orașul
englez Keighley, West Yorkshire și
orașul francez Poix-du-Nord.
 
În prezent există aproximativ
30.000 de legături de înfrățire
între orașele din Europa.
 
Un oraș poate avea mai multe
orașe înfrățite, nu doar unul.
 
Există municipalități care au
dezvoltat zeci de relații de
twinning.
 
De regulă, orașele înfrățite aparțin
de state diferite, dar există și
localități din aceeași țară care sunt
înfrățite.

crește implicarea și participarea
activă în societate
determina dezvoltarea de relații prin
diverse vizite realizate de către
oficialii unei țări 
susține schimburi de experiență și
bune practici
se concentrează pe o serie de
probleme la nivel european și
implică o gamă largă de actori din
două sau mai multe comunități
înfrățite
contribuie la consolidarea dialogului
și înțelegerii între cetățenii europeni
este un instrument excelent pentru
promovarea dezvoltării
internaționale în diferite domenii

Avantajele Twinning-ului

Cei 10 pași pentru 

Twinningul de success

Găsiți partenerul adecvat

Implicați activ cetățenii și comunitatea

Includeți o dimensiune europeană care să
contribuie la consolidarea cetățeniei
active
Definiți obiectivele comune cu orașul
patener
Alocați o echipă specializată pentru a
gestiona twinning-ul
Implicați activ tinerii și instituțiile de
învățământ
Adresați problemele actuale ale Europei
Planificați o înfrățire pe termen lung
Priviți spre viitor și construiți baza
pentru noi partenerate
Dezvoltați un buget și caută surse de
finanțare disponibile
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Un bun parteneriat de înfrățire poate

aduce multe beneficii comunității și

municipalitățiilor partenere. Prin

aducerea împreună a oamenilor din

diferite părți ale Europei, acestea oferă

posibilitatea de a împărtăși probleme

comune, de a schimba puncte de vedere

și de a înțelege diferite puncte de vedere

cu privire la orice problemă în care

există un interes sau o preocupare

comună.


