Európa pre
občanov
Projekt Sunny Days with European Union financovala Európska únia
v rámci programu Európa pre občanov

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"
Účasť: projekt umožnil stretnutie 970 občanov, z ktorých 800 pochádzalo z obce Tomášov (Slovensko), 30 z obce Berg
(Rakúsko), 40 z obce Nová Lhota (Česká republika), 50 z obce Halászi (Maďarsko), 50 z obce Móragy (Maďarsko).
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Tomášove (Slovensko) od 21/06/2019 do 23/06/2019
Stručný opis:
Dňa 21/06/2019 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na témy: história Európy, poznávanie EU a partnerských obcí. Ako prvá
aktivita bola realizovaná Cesta do Európy. Jednalo sa o aktivitu realizovanú pre najmenších - pre školákov z partnerských obcí.
V rámci nej sa realizovali rôzne súťažné a vzdelávacie aktivity o EU. Týmto sa najmladší účastníci zábavnou formou spojili pri
spoznávaní Európy. Nasledoval Kútik partnerských obcí. V rámci neho sa prezentovali informácie o partnerských obciach. Táto
aktivita symbolizovala spojenie obcí a ich občanov do jedného celku a stala sa symbolom partnerstva do budúcnosti. Zároveň
návštevníkom obce ukázala aké široké je partnerstvo. Nasledovala panelová diskusia s historikom. V rámci nej sa prezentovala
história EU a aj celej Európy. Konkrétne sa jednalo o témy: Predstavenie 60 rokov histórie EU a prezentácia prínosov EU
v živote občanov a Udalosti roku 1968 a ich dopad na Európu. V rámci týchto aktivít sa predstavila história EU. Účastníci
spoznali prečo EU vznikla a čo dosiahla za 60 rokov existencie. Prezentácia prínosov EU sa stala symbolickým postavením
steny voči euroskepticizmu a zároveň míľnikom z hľadiska zasiatia semienka európskeho povedomia. Účastníci spoznali
prínosy EU, ako pomáha EU zveľaďovať partnerské obce, ale aj to, čo je to Európske občianstvo. Zároveň sa pripomenuli
udalosti tzv. Pražskej jari, kedy boli násilne potlačené demokratizačné procesy v Československu. Jedná sa o negatívnu
skúsenosť ľudí, ktorí vtedy žili a pre mladú generáciu je to memento, že demokraciu a slobodu, ktorú máme v EU v súčasnosti
si treba vážiť. Večerný program sa niesol v znamení kultúry a kultúrnych vystúpení.
Dňa 22/06/2019 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na témy: dobrovoľníctvo, gastronómia, pomoc seniorom, kultúra.
V prvom rade pokračovalo poznávanie EU cez informačné materiály – letáky, brožúry a pod. Takto si každý mohol odniesť
kúsok Európy domov. Niekoľko účastníkov z partnerských obcí, najmä staršie generácie, sa vybralo na výlet do Bratislavy, kde
poznávali domácu krajinu a jej pamiatky. Zvyšok účastníkov sa venoval téme dobrovoľníctva. V rámci aktivít Trh dobrovoľníctva
a Pomoc migrantom sa prezentovali dobrovoľnícke združenia pôsobiace v obciach, ale aj združenia medzinárodné, ktoré
pomáhajú migrantom. Takto sa téma dobrovoľníctva dostala medzi účastníkov. Občania spoznali ako môžu pomôcť na lokálnej
úrovni, aj globálnych krízach (napr. migračnej kríze). Besedou o solidarite a dobrovoľníctve na miestnej úrovni sa podporilo
vnímanie občanov smerom k vlastnej angažovanosti. Zároveň si účastníci pripomenuli dôležitú tému, ktorá stále trápi Európu.
Od poludnia prebiehali gastronomické ukážky a súťaž vo varení. Týmto sa neformálne spojili občania a spoznali zároveň
tradičné jedlá prítomných národov, ale aj tradičné recepty na rybacie polievky z rôznych kútov Európy. Popoludnie spestrili
súťaže a hry, ktoré boli určené pre mladšie generácie. Rokovanie s občanmi bolo prvým krokom k ich väčšiemu zapojeniu do
partnerstva. Aktivita pomohla aktivizácii občanov a ich väčšiemu záujmu o veci verejné. Do projektu boli zapojení aj seniori.
V rámci Seniorskej burzy dobrých skutkov sa ich potreby dostali do zoznamu hľadania riešení. Taktiež mali možnosť diskutovať
medzi sebou. Podvečerné a večerné kultúrne aktivity pomohli búrať bariéry a spájať občanov do jednej veľkej Európskej rodiny.
Zároveň podporili spomienku na Európsky rok 2018 - Európsky rok kultúrneho dedičstva.
Dňa 23/06/2019 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na témy: mládež v EU, kultúra. Dôležité bolo najmä zapojenie mladých
ľudí do účasti na demokratickom živote a do poznávania ich úlohy v rámci budúcnosti EU. V prvom rade spoznali prečo je
dôležité ísť voliť vo voľbách do EP a či im EU ponúka – mobility, výmenné programy, programy pre spoločnú pomoc a pod.
V druhom rade sa aktívne zapojili do zachraňovania kultúrneho dedičstva. V rámci tvorivých dielní získali nové skúsenosti
a spoznali dôležitosť kultúry. Okrem tých aktivít sa ešte organizovali sväté omše a slávnostná rozlúčka s hosťami.

