Európa pre
občanov
Projekt „BUDÚCNOSŤ pre nás, naše deti, našu Úniu“ financovala
Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov
Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"
Účasť: projekt umožnil stretnutie 445 občanov, z ktorých 168 pochádzalo z mesta Trstená (Slovenská republika), 60
z Gminy Jablonka, (Poľsko), 26 z Gminy Czarny Dunajec (Poľsko), 25 z Gminy Miasta Ozorkowa (Poľsko), 32 z mesta
Hořice (Česká republika), 30 z mesta Žirovnice (Česká republika), 15 z mesta Isaszeg (Maďarsko), 15 z Comite de
Jumelage „Pays de Bray – Orava (Francúzsko), 29 z mesta Želiezovce (Slovenská republika), 27 z OZ V.I.A.C – Inštitút
pre podporu a rozvoj mládeže (Slovenská republika), 18 z OZ MAS Orava – rozvojové partnerstvo pre územie Hornej
Oravy (Slovenská republika),
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v meste Trstená, Slovenská republika, od 07.11.2019 do 09.11.2019
Stručný opis:
Dňa 07.11.2019 sa začala výstava výtvarných prác detí a žiakov partnerov na tému „Krásy môjho regiónu, ktoré ukážem
návštevníkom z Európskej únie. Deti predstavili kultúrne pamiatky, tradície, prírodne krásy svojej krajiny partnerom z
ostatných zúčastnených krajín. Zároveň sa konala prezentácia fotografií zo spoločnej spolupráce partnerov projektu.
Príhovorom primátorky mesta Trstená prebehlo slávnostné otvorenie projektu. Pani primátorka privítala miestnych
občanova a hostí, predstavila zúčastnených partnerov, ciele projektu, vyzdvihla dôležitosť spolupráce partnerských
miest. Následne sa konalo formálne stretnutie s partnermi projektu, pri ktorom boli zhodnotené vplyvy predchádzajúcich
spoločných projektov a prebehla diskusia o plánovaných a perspektívnych možnostiach spolupráce.
Dňa 08.11.2019 boli pripravené aktivity, ktoré prezentovali nedávnu históriu - demokratické revolúcie v Strednej a
Východnej Európe, vysvetľovali dôležitosť reforiem, ktoré boli v našich krajinách zrealizované počas posledných 30
rokov a dôležitosť pristúpenia k Európskej únii pri podpore a konsolidácii demokracie v jednotlivých krajinách. Vo
verejnej diskusii „Sloboda nie je samozrejmosť“ k 30. výročiu Nežnej revolúcie sme zvýšili záujem o nedávnu históriu
únie, dôležitosť prínosu EU pri prechode od totalitných k demokratickým režimom. V diskusii Budúcnosť Európy očami
mladých ľudí sme diskutovali o kladoch Únie a podnietili sme diskusiu o jej budúcnosti. Rozvíjali sme zmysel pre
európsku identitu založenú na spoločných hodnotách, histórii a kultúre. Mladých ľudí sme motivovali v dobrovoľníckej
práci - dobrovoľne pracovať v projektoch vo vlastnej krajine alebo v prospech komunít a ľudí v celej Európe. Podnetné
diskusie prebehli aj na témy euroskepticizmu a jeho dôsledkov na príklade Brexitu vo Veľkej Británii. Zorganizovali sme
stretnutie s poslancami európskeho parlamentu Eugenom Jurzycom a Michalom Wiezikom, ktorí predstavili priebeh
volieb europoslancov, inštitúcie, kompetencie, politiku EÚ. V diskusii sme riešili aktuálne spoločenské témy, možnosti
zvýšenia účasti voličov v týchto voľbách. Vo večerných hodinách sa konala prezentácia primátorov a starostov na tému
Demokratické revolúcie v strednej a východnej Európe, kde boli predstavené skúsenosti s výhodami členstva v Únii
a možnosti manažovania príjmov pre obce a mestá. Počas dňa prebiehala prezentácia kultúrneho dedičstva a tradičnej
kultúry predstavením tradičných ľudových remesiel a prípravou tradičných európskych špecialít a výrobkov na
gastrofestivale. Pre účastníkov sme zorganizovali návštevu Oravského hradu a pražiarne kávy Oravakafe, kde sme
partnerom prezentovali príklady dobrej praxe. Neformálne aktivity prispeli k podpore medzikultúrneho dialógu, spojeniu
ľudí rôznych národností a jazykov. Spoznávanie rôznych kultúr posilnilo zvýšenie tolerancie medzi jednotlivými
skupinami občanov.
Dňa 09.11.2019 v informačnom stánku na námestí v Trstenej pokračovalo poskytovanie informácii o Európskej únii. Boli
tu predstavené informácie o politikách Európskej únie, Európskej dobrovoľnej službe, Európskom zbore solidarity,
výhodách členstva v Európskej únii i o projekte Erazmus+. Podporili sme občanov v úvahách nad budúcim smerovaním
Únie, jej prínosoch. Prispeli sme k tomu, aby občania rozumeli Únii, jej histórii a rozmanitosti. Konali sa kultúrne aktivity
a Európsky partnerský turnaj v kolkoch, čo prispelo k podpore medzikultúrneho dialógu, spojeniu ľudí rôznych národností
a jazykov. V záverečnej konferencii boli kompletizované výsledky a výstupy projektu. Účastníci boli motivovaní na
zvyšovaní povedomia o dôležitosti aktívne sa zúčastňovať na demokratickom živote na úrovni Európskej únie a
podieľaní sa vývoji Únie. Boli predstavené ďalšie perspektívy spolupráce medzi jednotlivými partnermi.
Naše aktivity poukázali na nové detaily o spoločnej histórii a mali za cieľ rozvíjať zmysel pre európsku identitu založenú
na spoločných hodnotách, histórii a kultúre. Podporili sme spoluprácu medzi rôznymi druhmi partnerov, pričom tieto
partnerstvá umožnili zdieľanie odborných znalostí, zdrojov a zodpovednosti a poskytli občanom príležitosti na skutočnú a
významnú účasť v ich miestnych komunitách.

