Európa pre
občanov
Projekt Správny krok k tolerancií financovala Európska únia v rámci
programu
Európa pre občanov
Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"
Účasť: projekt umožnil stretnutie 788 občanov, z ktorých 668 pochádzalo z domácej obce Vydrany (Slovenská
republika), 30 pochádzalo z obci Feketic (Srbsko), 30 pochádzalo z obce Domony (Madarsko), 30 pochádzalo z
obce Hodoš (Slovinsko) a 30 pochádzalo z obci SzekelyHodos (Rumunsko)
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Vydrany (Slovenská republika) od 12/08/2016 do 14/08/2016
Stručný opis:
Každý deň bol rôznorodý plný pestrých aktivít.
Dňa 12/08/2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na uvítanie partnerských obcí a ich vzájomné
prediskutovanie rôznych smerov ich dalších spoluprác. Počas úvodného ceremoniálu sa vytvorila uvoľnená
atmosféra, ktorá pretrvávala počas celého trojdňového podujatia. Cieľové skupiny získali potrebné informácie z
Eurosveta. Pozvaním účastníkov do Eurosveta vznikol priestor na prednášky a diskusie, ktoré sa niesli od
minulosti cez súčasnosť EÚ až po debaty o jej budúcnosti.
Poobedie prvého dňa bolo plné pestrých aktivít od prezentovania ľudových tradícií na ktoré sú nesmierne hrdé
všetky zúčastnené národy cez možnosť vlastnej tvorby vďaka tvorivým dielňam až po dobrovoľnícku show v
podobe vystúpení jednotlivých dobrovoľníkov. Pre deti a mládež bola pripravená aktivita v podobe krásnych
tvorivých dielní v podobe detských pohľadov na krajiny EÚ. Prostredníctvom športových aktivít sa vytvorila
priateľská atmosféra a vznikol priestor na voľné rozhovory. Večer sa niesol v duchu hudobnej zábavy.
Dňa 13/08/2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na priestriedanie rôznorodých aktivít. Mali pripravenú
rannú aktivitu pre deti s názvom Poznávajme s úsmevom vďaka ktorej sa nielen deti ale aj mládež zoznámili s
krajinami EÚ hravou formou. Prostredníctvom športových aktivít v rámci súťaže Nech zvíťazí ten najlepší sa
vytvorila priateľská atmosféra a vznikla v účastníkoch podujatia prirodzená súťaživosť ako najlepšie prezentovať
svoju partnerskú obec. Prostredníctvom športu sa upevnili vzájomné vzťahy a utužili priateľstvá medzi účastníkmi
podujatia bez ohľadu na vek či národnosť.
Poobedie bolo venované nielen gastronomickému zážitku v podobe predstavení spojených s ochutnávkami
miestnych tradičných jedál ale i remeselníckemu jarmoku v podobe prezentovania sa v tom na čo sú všetky
zúčastnené obce hrdé - predstavením tradícií a remesiel obohatené o tanečné a spevácke vystúpenia folklórnych
súborov doplnené tvorivými dielňami s možnosťou vlastnej tvorby na ľudové tematiky. Svet tradična bol doplnený o
večernú ľudovú veselicu.
Dňa 14/08/2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na workshopy zamerané na aktuálne EÚ tematiky.
Doobedie tretieho dna bolo venované detskému jazykovému okienku pre najmenších. Pre najmenších bol
pripravený výtvarný kútik. V rámci doobedia sme mali pre mládež a dospelých pripravený workshop na aktuálnu
problematiku narastajúceho Euroskepticizmu. Je potrebné ho riešiť a snažiť sa ho eliminovať. Nesmieme zatvárať
oči pred problémom ale postaviť sa mu zoči - voči a začať ho riešiť. Spojme sa a začnime budovať silnejšiu a
uvedomelejšiu EÚ. Medzi oboma workshopmi bola na odlahčenie pripravená športová aktivita.
V rámci poobedia posledného dňa sme venovali upriamenú pozornosť na druhý workshop s názvom Imigranti.
Zamyslime sa nad otázkou sú pre nás hrozbou alebo prínosom. Nezatvárajme oči pred realitou a nezabúdajme na
solidaritu v časoch krízy.. Navrhnime konkrétne opatrenia a pomôžme im čo najrýchlejšie začleniť sa do našej
spoločnosti. Dajme im možnosť na plnohodnotný život. Vykročme tým správmym krokom k tolerancií. Posledná
aktivita bola pripravená v podobe speváckeho vystúpenia s ktorým sa uzatvára celé trojdenné podujatie
realizované v obci Vydrany pod názvom ,,Správny krok k tolerancií”.

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.

