Európa pre
občanov
Projekt Vychovajme Európsky uvedomelých občanov ! financovala
Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"
Účasť: Projekt umožnil stretnutie 880 občanov, z ktorých 700 pochádzalo z domácej obce Kráľová pri Senci (Slovenská
republika), 45 pochádzalo z obci Dobré Pole (Ćeská republika), 45 pochádzalo z obce Vísky (Ćeská republika), 45
pochádzalo z obce Kisbajom (Madarsko) a 45 pochádzalo z obci Șinteu (Rumunsko)
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Kráľová pri Senci (Slovenská republika) od 08/09/2017 do 10/09/2017
Stručný opis:
Každý deň bol rôznorodý plný pestrých aktivít. Do všetkých aktivít boli zahrnuté predovšetkých deti a mládež nakoľko
budúcnosť EÚ vidíme v mladej generácií.
Bohatý európsky program bol plný aktivít, ktorý bol rozdelený do 5 tematických blokov:
1 blok bol venovaný euroskepticizmu a imigrantom v podobe výzvy Bud aktívnym Európanom aj TY!
2 blok bol venovaný slobode prejavu
3 blok bol venovaný právu na rozvoj
4 blok bol venovaný kvízom a súťažiam v podobe zhrnutia vedomostí v jednotlivých partnerských obciach
5 blok bol venovaný myšlienke – myslime na budúcnosť - rozhodujme spoločne!
Odovzdali si svoje best practices medzi sebou navzájom.
Dňa 08/09/2017 účastníci stretnutia zamerali na slávnostné uvítanie partnerov prostredníctvom vystúpenia miestnych detí.
Spoločným posedením predstaviteľov sa prediskutovala nielen doterajšia spolupráca, ale aj ich vnímanie EÚ ako celku.
Pod vedením lektorov sa od minulosti, cez súčasnosť odokryli ich poznatky a názory na EÚ. Prostredníctvom debát vznikol
priestor na možné návrhy v rámci aktívnejšieho zapájania sa do aktivít európskeho charakteru a budovania lepšej budúcnosti.
Poobedie prvého dňa bolo venované pestrým aktivitám začínali sme od ľudových tradícií. Detskou aktivitou zameranou na
tvorivé dielne v podobe detských snov o EÚ hravou formou sme chceli vyvolať prirodzený záujem o EÚ, vďaka hravosti
a náročnosti primeranej ich veku sa dosiahol prirodzený záujem o krajiny EÚ. Bolo i je veľmi dôležité už od malička budovať
v nich pocit hrdého Európana. Venovali sme sa aj aktuálnym témam euroskepticizmu a imigrantov.
Dňa 09/09/2017 účastníci stretnutia zamerali svoju pozornosť na prvý workshop venovaný posilneniu účasti angažovanosti
občanov v rámci veci verejných. Bolo veľmi dôležité sa venovať danej tematike. Nebáť sa prejaviť a dať najavo či si myslíme.
Gastronomickou aktivitou sme sa preniesli do sveta tradičných jedál. Prezentovali sa partnerské obce vďaka ich tradičným
chutiam.
Po gastro aktivite sme sa vrátili späť do EÚ sveta vďaka druhému workshopu venovanému dôležitosti rozvojovej spolupráce,
pomáhaniu menej rozvinutým krajinám. Aby sme im dali šancu na plnohodnotný život. Na odľahčenie sme sa preniesli do
tvorivých dielní, vedomostných súťaží i športových hier. Rozšírili sme si obzory v pôsobnosti pomoci menej rozvinutým
krajinám vďaka prezentovaniu konkrétnych opatrení. Budovali lepšiu spoločnosť vďaka právu prejavu slobody a práva na
rozvoj.
Dňa 10/09/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť kvízom a súťažiam zameraných na vedomostné súťaže v podobe
zistenia ich vedomostnej úrovne vďaka súpereniu medzi účastníkmi z jednotlivých partnerských obcí. Po súťažiach sme prešli
na dobrovoľnícku aktivitu v podobe prezentácií jednotlivých partnerských obcí. Pre deti boli pripravené interaktívne hry,
maľovanie na tvár i kreslenie.
Poobedie posledného dňa bolo venované vtiahnutiu účastníkov do sveta tradícií a remesiel. Vďaka tvorivým dielňam si mohli
vyskúšať vlastnú tvorbu za pomoci skúsených remeselníkov. Vznikol aj priestor pre náhľad do ochutnávok tradičných jedál
i domácich produktov. Na záver bola pripravená krásna beseda v podobe zamyslenia sa nad zamyslením sa nad
budúcnosťou.
Už zo samotného názvu podujatia je zrejmý náš hlavný cieľ - Vychovajme Európsky uvedomelých občanov

Platí pre 2.2 "Opatrenie pre siete medzi mestami",
2.3 "Opatrenie pre projekty občianskej spoločnosti"
Oblasť 1: "Európska pamiatka"
Počet podujatí, ktoré sa uskutočnili v rámci tohto projektu … :
Podujatie 1
Účasť: podujatie umožnilo stretnutie … občanov, z ktorých … pochádzalo z mesta … (krajina), … z mesta ….
(krajina) atď.
Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v … (mesto, krajina) od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr
Stručný opis: účastníci podujatia zamerali pozornosť na …
Podujatie 2
Účasť: podujatie umožnilo stretnutie … občanov, z ktorých … pochádzalo z mesta … (krajina), … z mesta …
(krajina) atď.
Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v … (mesto, krajina) od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr
Stručný opis: účastníci podujatia zamerali pozornosť na …
Podujatie 3
Účasť: podujatie umožnilo stretnutie … občanov, z ktorých … pochádzalo z mesta … (krajina), … z mesta …
(krajina) atď.
Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v … (mesto, krajina) od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr
Stručný opis: účastníci podujatia zamerali pozornosť na …
Podujatie 4, 5 atď.

