Európa pre
občanov
Projekt “Svet priateľstva / Universe of Friendship / Universum der
Freundschaft“ 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 100 pochádzalo z mesta Veľký Meder (Slovensko), 60
z mesta Kyjov (Česká republika), 60 z mesta Kanjiza (Srbsko) a 60 z mesta Miercurea Ciuc (Rumunsko).
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo vo Veľkom Mederi (Slovensko) od 12/09/2015 do 15/09/2015
Stručný opis:
Dňa 12/09/2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na spoznávanie Európskej únie netradičným spôsobom.
Jednalo sa o Deň Európy. V prvom rade sa jednalo o zapojenie najmladších účastníkov do jej poznávania a do
vykonávania Európskeho občianstva. Do projektu sa zapojili aj umelci, ktorí prezentovali svoj pohľad na
občianstvo. Podujatie začalo ráno o 10:00 slávnostným otvorením. Otvorené bolo nielen podujatie, ale aj vernisáž
umeleckých diel na tému Občan a umenie, ktorá bola inštalovaná v kultúrnom centre. Vystavovali umelci
z regiónov pôsobenia jednotlivých partnerov. Téma výstavy bola spojená s aktuálnymi problémami v Európe, ako
aj hlavnou témou spoločného občianstva. Nasledovala aktivita Deti volia EÚ. Jednalo sa o tvorivú dielňu pre deti,
v rámci ktorej kreslili obrázky na tému EU. Nakreslené obrázky následne vhadzovali do urny. To symbolizovalo
volebný akt. Deti sa teda učili, ako sa správne volí (skúsenosť pre budúcnosť, pre vzbudenie záujmu o voľby).
Študenti boli zapojení do poznávania práce Európskeho parlamentu. Vo forme fiktívneho rokovania riešili aktuálne
témy a zapájali sa tak symbolicky do vecí verejných. Prednáška predstavila Úniu inovatívnym a pútavým
spôsobom, takže každý účastník si z nej odniesol, nielen pozitívne dojmy, ale aj dôležité informácie. Videoblog
bola nová forma poznávania Únie, resp. toho, čo onej občania vedeli a čo si o nej mysleli. Jednalo sa o natáčanie
videí s názormi občanov mesta a účastníkov na EÚ. Cieľom videoblogov bolo odstránenie predsudkov
a problémov s nízkou účasťou na voľbách do EP.
Dňa 13/09/2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť v rámci Dňa neziskových organizácií na neziskové
organizácie. Tie boli predstavené v rámci ulice neziskových organizácií. Jednalo sa o predstavenie práce nielen
o partnerov projektu, ktorí sú taktiež neziskovými organizáciami, ale aj o ďalšie neziskové organizácie z miest,
ktoré zastupujú partneri. Ulice neziskových organizácií sa zúčastnili aj neziskovky s celoslovenskou pôsobnosťou.
Účastníci sa tu mali možnosť zoznámiť s dobrovoľníctvom a sami boli konfrontovaní s tým, čo môžu urobiť pre
svoju obec / pre svojich blízkych zadarmo. Dobrovoľníctvu sa venovala aj beseda o medzinárodnej forme
dobrovoľníctva. Popoludnie zasadali zástupcovia projektových partnerov. V rámci workshopu si vymieňali
skúsenosti s ich náplňou práce, využívaním európskych finančných zdrojov pre podporu ich činnosti a možnú
hlbšiu spoluprácu do budúcnosti. Partneri načrtli aj riešenie spoločného projektu Networking. Ďalšou aktivitou bol
Senior v akcii. Jednalo sa o burzu aktivít pre seniorov. Seniori tu mali príležitosť získať tipy a nápady pre svoje
voľnočasové aktivity. Cieľom bolo, aby sa z okraja spoločnosti, dostali opätovne do jej stredu. Pre mnohých to boli
úplne nové skúsenosti. Aktivita Pomáhame si navzájom bola besedou o vzájomnej pomoci. Nejednalo sa len
o rozprávanie smutných príbehov so šťastným koncom, ale aj o príbehy vtipné – zo života, s ktorými sa neziskové
organizácie stretávajú. Zároveň sa jednalo aj neformálnu výmenu skúseností. Divadelné predstavenie mali na
svedomí ochotníci (dobrovoľní divadelníci). Jeho úlohou bolo navodiť priateľskú atmosféru. Pomohlo tak spojiť ľudí
rôznych národov.
Dňa 14/09/2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na kultúru a tvorbu priateľstiev. Jednalo sa o Deň kultúry
a priateľstva. Účastníci spoznali kultúru, tradície a remeslá štyroch krajín. Spoznali názory ľudí na EÚ. Mohli sa
zašportovať a urobiť niečo pre dobrú vec. Športu sa venovala práce prvá aktivita z dňa. V rámci míle pre zdravie
sa záujemcovia mohli prebehnúť po okolí mesta Veľký Meder po vyznačenej trase. Súťažilo sa vo viacerých
kategóriách – deti, dorast, muži, ženy. V rámci behu nešlo o preteky a potrebu zvíťaziť, ale o potrebu pomôcť.
Jeho súčasťou bola totiž zbierka pre onkologických pacientov. Po behu nasledovali rôzne spoločenské aktivity pre
účastníkov. Jednalo sa o hranie spoločenských hier, spoločné besedy a animačné programy. Ich úlohou bolo
spojiť účastníkov dokopy. Tradičný jarmok a remeselná tržnica sa stali priestorom pre poznávanie tradícií našich
predkov. Domáci aj hostia si tu mohli prezrieť výrobu tradičných produktov. Výrobky si mohli aj zakúpiť a podporiť
tak remeselníkov v ich práci. Touto aktivitou sa podarilo uchovať tradície. Popoludnie začalo premietaním
videoblogov. Bolo zaujímavé sledovať reakcie publika na vtipné a aj zaujímavé reakcie účastníkov na otázky
týkajúce sa EU. Neskoršie sa dostala k slovu kultúra. Domáci aj hostia si pripravili kultúrne vystúpenia (spev,
tanec, hru na hudobných nástrojoch), ktorými sa prezentovali širokej verejnosti. Zároveň sa jednalo o prezentáciu
tradičnej regionálnej kultúry. Kultúrne vystúpenia, rovnako ako aj tanečná zábava slúžili na potvrdenie priateľstiev.
Dňa 15/09/2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na vyhodnotenie projektu. Počas predošlých troch dní
účastníci získali nové poznatky a podnety pre vytvorenie výstupov projektu. Základný cieľ projektu – spojiť
občanov a posilniť partnerstvo obcí bol naplnený. V doobedňajších hodinách sa konalo slávnostné vyhodnotenie
podujatia. Jednalo sa o odovzdanie spomienkových predmetov, poukázanie na význam podujatia a vyzdvihnutie
neziskového sektora. Prítomní občania sa spoločne rozlúčili a okolo obeda sa rozišli do svojich domovov.

