Európa pre
občanov
Projekt Partnership Embracement financovala Európska únia v rámci
programu Európa pre občanov

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"
Účasť: projekt umožnil stretnutie 640 občanov, z ktorých 500 pochádzalo z domácej obce Veľký Grob
(Slovensko), 60 z obce Kostelec (Česko), 40 z obce Tulghes (Rumunsko) a 40 z obce Kysac (Srbsko).
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo vo Veľkom Grobe (Slovensko) od 25/11/2017 do 26/11/2017
Stručný opis:
Dňa 25/11/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na tradície partnerských obcí. Jednalo sa o tradície
v umení, gastronómii a kultúre. Okrem toho projekt priniesol medzi občanov aj témy spojené s EU a predovšetkým
poznávaním tohto zoskupenia. Deň začal príchodom hostí z partnerských obcí z Čiech, Rumunska a Srbska. Ako
prvý bol predstavený program podujatia a podpora projektu zo strany EU. Otvorený bol aj informačný stánok EU.
Ten bol zameraný na šírenie informácií o EU. Pracovníci obce tu rozdávali tlačené propagačné materiály o EU,
ktoré získali z EuropeDirect centra. Téme EU sa venovala aj aktivita Európska Únia v kocke. V rámci nej sa
účinníkom v rámci interaktívnej prednášky predstavila EU z pohľadu fungovania, histórie, politík. Okrem toho sa tu
občania dozvedeli o Európskom občianstve (kedy vzniklo, čo znamená), ako aj o tzv. Európskej iniciatíve (čo to je,
ako sa možno zapojiť, čo je to Európsky zbor solidarity). V rámci aktivít sa uskutočnilo aj spoločné rokovanie
predstaviteľov partnerských obcí a aktívnych občanov. Spoločne riešili nielen samosprávne potreby, ale aj
možnosti budúceho smerovania partnerstva. Ostatné aktivity sa venovali tradíciám. Občania mali možnosť
spoznať umelecké a remeselné tradície. Z domácej obce sa prezentovala práca umelkyne Kataríny Brindzovej,
ktorá maľovala príbytky ľudí. Taktiež sa prezentovala tradičná výroba oblečenia, výroba ozdôb a ďalších
remeselných prvkov, ktoré sú spojené s minulosťou prítomných národov. Prezentované boli v rámci aktivít aj staré
a tradičné jedlá. Veľkú úlohu v rámci tradícií mala kultúra. Prezentoval sa folklór štyroch národov – hudobné,
tanečné a spevácke prvky kultúry národov. Jednalo sa o jedinečnú ukážku rôznorodosti národov. Večer patril
prehliadke obce a ľudovej zábave, ktoré pomohli prepojiť účastníkov zo štyroch krajín.
Dňa 26/11/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na spoznávaniu princípov EU. Deň začal svätou omšou,
ktorá bola duchovným prvkom v projekte. Po nej nasledovali aktivity venované EU. V prvom rade sa prezentovali
projekty partnerských obcí a organizácií pôsobiacich v partnerských obciach, ktoré boli spolufinancované zo strany
EU. Jednalo sa o ukážku reálnej pomoci EU obciam a ich občanom. Účelom bolo ukázať občanom, čo EU
podporuje a ako im pomáha sa rozvíjať. Bol to prvok, ktorý pomohol postaviť stenu voči euroskepticizmu.
Hodnotám EU sa venovala aj aktivita Solidarita v časoch krízy. V rámci nej sa besedovalo o dobrovoľníctve,
o dobrovoľníckych aktivitách. Predstavili sa miestne dobrovoľnícke združenia. Zároveň sa prítomný zaviazali, že
každý vykoná dobrý skutok, keď sa vráti domov z podujatia. Takto sa život v štyroch obciach stane lepším,
solidárnejším a zároveň vzrastie počet dobrovoľníkov. V rámci programu sa realizovali aj spoločenské a súťažné
aktivity, ktoré spojili účastníkov. Seniori z partnerských obcí sa dostali do popredia vďaka spoločnému posedeniu.
Vymieňali si skúsenosti so životom seniorov v jednotlivých krajinách. Zaujímavým počinom bolo vytvorenie stĺpu
partnerstva. Jedná sa o spomienkový predmet umiestnený na obecnom úrade vo Veľkom Grobe. Je symbolom
partnerstva a zaujímavým spôsobom informovania verejnosti o tom, aké rôznorodé je partnerstvo. Projekt bol
ukončený aktivitami, ktoré spojili účastníkov a pomohli utvrdiť vzájomné partnerstvo a priateľstvo.

