Európa pre
občanov
Projekt THE NEXT EPISODE financovala Európska únia v rámci
programu Európa pre občanov

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"
Účasť: projekt umožnil stretnutie 1150 občanov, z ktorých 970 pochádzalo z obce Kráľová pri Senci (Slovensko), 45 z obce
Sinteu (Nová Huta) (Rumunsko), 45 z obce Dobré Pole (Česká republika), 45 z obce Vísky (Česká republika), 45 z obce
Kisbajom (Maďarsko).
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Kráľovej pri Senci (Slovensko) od 06/09/2019 do 08/09/2019
Stručný opis:

Dňa 06/09/2019 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na minulosť a budúcnosť. Zároveň sa prvý deň zameriaval
na prezentáciu domácej obce, jej okolia, prírody a tradícií. Program prvého dňa mal teda oficiálnu a neoficiálnu
časť. Oficiálna časť bola zameraná dve prednášky spojené s diskusiou. Prvá sa venovala tematike prvej a druhej
svetovej vojny. Historik prezentoval príčiny a dôsledky oboch vojen na Európu a svet v kontexte toho, čo sa
zmenilo. Účastníci následne diskutovali o téme. Druhá téma dňa sa venovala budúcnosti Európy. Jednalo sa
o získavanie názorov občanov na budúcnosť EU, na dôsledky volieb do EP a na to, čo nás čaká v najbližších
rokoch. Neoficiálna časť programu zaviedla zahraničných účastníkov do domácej obce a jej okolia. Tu spoznali
život miestnych, ich tradície. Touto aktivitou sa nám podarilo vytvoriť priateľskú atmosféru a udržať ju počas celého
projektu.
Dňa 07/09/2019 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na vzdelávanie o rôznych oblastiam EU. Témy dňa
zahŕňali migráciu, Euroskepticizmus a prvé voľby do EP. Prednáška témach dôležitých pre EU sa niesla v duchu
predstavenia aktuálnych problematík, ktoré trápia EU. Účastníci mali možnosť spoznať ako vníma tieto témy EU
a mohli prejaviť svoj názor na problematiku. Prednášky počas dňa boli podporené informačnými materiálmi, ktoré
zostali prichystané pre účastníkov počas zvyšného podujatia. Propagačné materiály pomohli rozšíriť informácie aj
k pasívnym občanom, ktorí sa nezúčastnili aktivít projektu. Projekt sa venoval aj téme dobrovoľníctva. V rámci
workshopu sa jednak predstavilo dobrovoľníctvo a dobrovoľnícke organizácie z partnerských obcí a jednak sa
prezentovali mladí dobrovoľní hasiči svojou činnosťou. Súčasťou projektu boli aj ukážky gastronomických tradícií.
Popoludní sa do popredia dostali deti. Najskôr bol pre nich pripravený zábavný program. Následne kreslili obrázky
s tematikou EU – čo prvé ich napadne spojené s EU. Z kresieb bola zriadená výstava. Zábavnou a poučnou
aktivitou bolo spoznávanie krajín EU. Táto aktivita pre všetky generácie poučila účastníkov o typických prvkoch
jednotlivých krajín EU. Neskoré popoludnie patrilo kultúre štyroch prítomných národov.
Dňa 08/09/2019 účastníci stretnutia zamerali pozornosť predovšetkým na kultúru, tradície a medzigeneračnú
solidaritu. Deň začala tradičná svätá omša a po nej nasledoval tradičný trh. Jednalo sa o prezentáciu tradícií
zachovávanú po generácie. Jazyková škola bola aktivitou, ktorá spájala ľudí z rôznych krajín. Účastníci sa učili
základné slovíčka v jazykoch prítomných národov. Ľudový workshop pre deti a mládež sprostredkoval kultúru
a tradície štyroch národov mladým ľuďom. Tým upriamil ich pozornosť na zachovávanie tradícií. Workshop bol
spojený s vystúpeniami na hlavnom pódiu. Seniori sa zapojili do poznávania EU. Prezentované im boli ich práva
a príležitosti, ktoré môžu v rámci EU využiť. Projekt bol ukončený záverečnou slávnosťou.

