Európa pre
občanov
Projekt Discover Europe 2.0 / Objav Európu 2.0 financovala Európska
únia v rámci programu Európa pre občanov

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"
Účasť: projekt umožnil stretnutie 600 občanov, z ktorých 500 pochádzalo z Obce Nitrianske Hrnčiarovce
(Slovensko), 30 z Kőszeg város önkörmányzata (Maďarsko), 30 z Balatonalmádi város önkörmányzata
(Maďarsko), 20 z Stadt Gemeinde Mödling (Rakúsko) a 20 z Stadt Eggenfelden (Nemecko).
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Nitrianskych Hrnčiarovciach (Slovensko) od 06/09/2014 do
07/09/2014
Stručný opis:
Dňa 06/09/2014 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na prezentáciu kultúry a kultúrnych tradícií. Boli
realizované aktivity ako Tradície našich predkov – rozprávanie starých mám o živote v minulosti, Historický
sprievod obcou v dobových krojoch, Vystúpenia folklórnych skupín z partnerských obcí. Ich úlohou a cieľom bolo
pritiahnuť pozornosť na kultúru, ktorá spája ľudí a zároveň prezentovať kultúrnu diverzitu národov Európy. Kultúrne
tradície – v živote a v obliekaní – ktoré boli tiež prezentované, poukázali na potrebu zachovávania tradícií. Zároveň
boli realizované aj aktivity venované EU a vzdelávaniu o EU. Jednalo sa o aktivity Volím, volíš, volíme a Európska
Únia na rázcestí. Prvá aktivita sa venovala podnieteniu záujmu mládeže o EU. V rámci nej sa organizoval
workshop pre mládež o voľbách do EP, o tom, prečo ísť voliť v ďalších eurovoľbách a zároveň tu bola snaha o
„euro“ aktivizáciu mladých. Obsahom druhej aktivity venovanej EU bola prednáška o aktuálnych potrebách Európy
a o jej možnej budúcnosti z pohľadu partnerských obcí. Zvyšné aktivity dňa, ako Ešte jednu rozprávku, Divadelné
predstavenie MALÁ DOMOV, Ľudová veselica Táncház mali za cieľ spojiť účastníkov a tento cieľ aj naplnili
vytvorením mnohých priateľstiev.
Dňa 07/09/2014 účastníci stretnutia sa venovali predovšetkým športu, športovému zápoleniu a spoznávaniu medzi
účastníkmi prostredníctvom športu. Športové aktivity boli určené pre všetky generácie účastníkov, no zúčastnili sa
ich prevažne tie mladšie. Program začal ráno, kedy sa najmä mladší účastníci vydali na nenáročnú túru na vrch
Zobor (587 m.n.m.), kde sa nachádza Miléniový pamätník. Šport a prekonávanie bariér boli hlavnou témou aj
nasledovnej aktivity, ktorou boli cyklopreteky. Súťažilo sa vo viacerých kategóriách o čo najrýchlejšie prejdenia
vymedzenej trasy. Najmä u detí mali preteky veľký ohlas a úspech. Športu sa venovali aj dospelí vo forme turnaja
futbalových mužstiev. Šport bol v rámci nedeľného programu veľkým katalyzátorom vzájomných vzťahov medzi
účastníkmi. Posilňovaniu občianskej účasti na partnerstve sa venovala predpoludňajšia aktivita Okrúhly stôl
starostov, civilnej sféry a občanov. V rámci nej sa prediskutovali aspekty zapojenia obyvateľov do partnerstva –
kde by bola ich úloha, ako si to prestavujú bežní občania, ako to vidia samosprávy. Z rokovania vzišli návrhy na
aktivizáciu občanov a na ich zapojenie. Poobedňajší program okrem športu priniesol aj vyzdvihnutie úlohy
seniorov v spoločnosti, v obciach a v partnerstve. Seniori medzi sebou diskutovali o aktivitách, ktorými sa zapájajú
do spoločenského diania. Prínosom aktivity bol aj preukázateľný dôraz na poukázanie potreby seniorov v živote
každej obce. Poslednou aktivitou bola Súťaž Objav Európu, v rámci ktorej si účastníci overili získané vedomosti
o EU.

