Európa pre
občanov
Projekt Europe Meets Its Citizens financovala Európska únia v rámci
programu
Európa pre občanov

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"
Účasť: projekt umožnil stretnutie 1180 občanov, z ktorých 60 pochádzalo z mesta Kyjov (Česká republika), 60 z
mesta Kanjiza (Srbsko), 60 z mesta Kopacevo (Chorvátsko) a 1000 domácich z obce Tomášikovo (Slovensko).
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Tomášikove (Slovensko) od 07/07/2017 do 09/07/2017
Stručný opis:
Dňa 07/07/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na predstavenie partnerov a Európskej únie. Deň niesol
špecifický názov - Európsky deň. Jeho názov vyjadroval spojenie s Európskymi témami. Partneri sa venovali
predstaveniu projektov realizovaných z európskych zdrojov zameraných na civilnú sféru, besedovali s účastníkmi
programov Erasmus, spoznávali Európu cez jedlá a históriu. Aktivity podujatia začali v dopoludňajších hodinách.
Po slávnostnom otvorení sa predstavili jednotliví partneri – ALFA PUBLIC, Kyjovské Slovácko v pohybu,
"Destinus" - Udruzenje za omladinu, Madarsko Kulturno Drustvo "Arany Janos" a domáca obec Tomášikovo.
Partneri predstavili svoju činnosť a zároveň aj projekty zamerané na civilnú sféru, čím plynule prešli k ďalšej
aktivite s názvom EU-phoria. V rámci nej sa poukázalo na pozitívne skúsenosti s EU. V rámci aktivity Mládež
v Európe mladí besedovali o študijných pobytoch v zahraničí a o skúsenostiach s inými kultúrami a štúdiami.
Popoludnie začalo spoznávaním 60 ročnej histórie EU. Jednalo sa o prezentáciu založenia Európskych
spoločenstiev, významných míľnikov a zakončené to bolo súčasným dianím a overením získaných vedomostí
prostredníctvom kvízu. K téme Európskeho dňa prispela aj ochutnávka národných jedál prítomných krajín. Večer
patril kultúrnym a hudobným prezentáciám. Účastníci tak mali možnosť sa navzájom viacej spoznať a spoznať aj
kultúrnu identitu prítomných národov.
Dňa 08/07/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na občanov EU. Deň niesol špecifický názov – Deň
kultúry. To znamená, že sa venoval kultúre, spájaniu ľudí, vzájomnému spoznávaniu. Ranné aktivity začali
tvorivými dielňami, kde mladí ľudia vytvárali rôzne predmety spojené s EU. Vďaka tomu sa mladí začali viacej
zbližovať s touto organizáciou. Zároveň mladí besedovali o EU. V rámci aktivity učíme sa jazyky mladí ľudia sa
podieľali na tvorbe spoločného plagátu s rôznymi frázami v jazykoch, ktorými partneri bežne komunikujú. Po
vytvorení spoločného plagátu, deti navštívili miestny historický park, kde vykonávali rôzne zábavné a súťažné
aktivity spojené s EU a jej poznávaním. Popoludnie bolo určené pre kultúru. Na pódiu sa predstavili deti, dospelí aj
seniori a ukázali svoju tradičnú, ale aj modernú formu kultúry. Opäť tu bol priestor pre prekonávanie hraníc a bariér
prostredníctvom kultúry. V rámci večerných aktivít sa tvorili nové medzinárodné priateľstvá.
Dňa 09/07/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na aktuálne problémy doby. Deň niesol špecifický názov –
Deň solidarity s migrantmi. T.j. aktivity sa zameriavali na zblíženie sa s témou migrácie a pochopenie pojmov ako
je solidarita, nezištná pomoc, či útek z domova. Deň začal predstavením novej iniciatívy Európskej komisie, ktorá
sa zacieľuje na mladých ľudí ochotných pomáhať. Mladí takto mali možnosť spoznať a pripojiť sa k stovkám
mladých ľudí z celej Európy. Prezentované bolo aj dobrovoľníctvo, ako životný štýl, potreba pomáhať, činnosť
neziskových organizácií. Mladí, ale aj seniori boli pozvaní prostredníctvom aktivít konať dobrovoľné skutky na
pomoc druhým. V rámci aktivít zistili, ako sa môžu stať dobrovoľníkmi, ako môžu pomáhať bez ohľadu na vek. Blok
aktivít bol ukončený diskusiou o migrácii. Popoludnie sa opätovne dotklo témy migrácie. Jednalo sa o výstavu
fotografií a obrazov na tému migrácia. Výstava priniesla medzi účastníkov zmyslenie sa nad potrebou pomáhať
a hlavne pochopiť. Následne sa k slovu dostala kultúra, vo forme prezentácie kultúry národnostných menšín –
maďarskej a rómskej. Takto organizátori upriamili pozornosť na aktuálnu tému spolužitia majority a minorít
z hľadiska prelínania kultúr a hľadania spoločného dobrého spolužitia. Projekt bol ukončený vyhodnotením. Projekt
ako celok pomohol bežných občanov viacej prepojiť na EU a na riešenie aktuálnych tém.

