
*** * ** ** **** 

Európa pre
občanov

Projekt" V spoločnej Európe - Mad 2020" financovala Európska únia v
rámci programu

Európa pre občanov

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"
Učasť: projekt umožnil stretnutie 280 občanov, z ktorých 100 pochádzalo z obce Mad (Slovenská republika), 10 z obce
Dobrovník (Slovinsko), 45 z obce Ikrény (Maďarsko), 45 z obce Suseni (Rumunsko), 10 z obce Uliesi (Rumunsko), 30
z obce Vásárosfalu (Maďarsko), 20 z obce Pustimer (Česká republika), 20 z obce Kispiac (Srbsko).

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Mad, Slovenská republika, od 06.08.2021 do 08.08.2021

Stručný opis:

Dňa 06.08.2021 sa konalo oficiálne zahájenie programu podujatia spojené s príhovorom starostu obce ako aj
predstavitel'ov jednotlivých partnerov projektu. Predstavený bol program podujatia, partneri, história spolupráce, projekt a
jeho ciele. Zástupcovia partnerov predstavili dôležitosť spolupráce a spájania družobného partnerstva miest do
spoločných aktivít a myšlienku prepojenia členských a pridružených krajín EÚ. V podvečerných hodinách bola pre
účastníkov podujatia pripravená prezentácia zástupcov z Rumunska na tému súčasných výziev pre občanov EU, ako je
solidarita, spolupatričnosť, mier a pomoc chudobným obyvatel'omtretieho sveta a prezentácia na tému aké je poslanie
domácich tvorcov a remeselníkov pri aktuálnych témach EÚ.
Dňa 07.08.2021 sa konala prezentácia a neformálna diskusia za účasti zástupcu Dobrovol'ného hasičského zboru na
tému dobrovol'níctvo, Európsky zbor solidarity, možnosti zapojenia sa. Účastníci podujatia mali možnosť diskutovať na
dané témy, vyjadrovať svoje názory, skúsenosti. Oboznámili sa s dokumentom "Biela listina o budúcnosti Európy, ktorú
účastníkom predstavila zástupkyňa Regionálneho poradenského a Informačného centra - RPIC Komárno. Účastníci
podujatia riešili otázky súvisiace s rozširovaním EÚ, migrantmi, minoritnými skupinami. Taktiež bola prednáška na tému
problémy utečencov, imigračná politika na úrovni EÚ a na úrovni Slovenska, odprezentované im boli nástroje externej
migračnej politiky EÚ (nástroje kontroly). V podvečerných hodinách bol pripravený brainstorming predstavitel'ov
projektových partnerov na tému: Ako skvalitniť život národnostných menšín v EÚ. Výsledky brainstormingu boli
predstavené v rámci záverečnej mini konferencie, kde boli pozvaní zástupcovia regionálnych, národných a európskych
politík. Počas celého dňa bol účastníkom k dispozícii "Stánok EÚ" kde mohli účastníci podujatia získať prehl'ad o tom ako
je možné zúčastniť sa dobrovol'níckej služby v rámci EU, o zdrojoch informácií, formách účasti. Zoznámili sa s
konkrétnymi tlačenými materiálmi, venovanými aktuálnym témam EU.
Dňa 08.08.2021 sa konala záverečná konferencia s prezentáciou dosiahnutých výsledkov, krátke vystúpenia
zúčastnených osôb za prítomnosti verejnosti s cieľom konfrontovať výstupy projektu s názormi a očakávaniami občanov,
prezentácia výsledkov prieskumu znalosti nástrojov podpory aktívneho občianstva a aktuálnych tém - dobrovol'níctvo,
migranti, uzatváranie hraníc, európske občianstvo, práva občanov a pod.

Jednotlivé aktivity podujatia boli založené na oboznámenie sa účastníkov s témami a nástrojmi podpory európskeho
občianstva, dobrovol'níctva a posilnenia dôvery v EÚ. Účastníci podujatia získali prehl'ad, praktické postupy, vymieňali si
skúsenosti, ako riešiť aktívne problémy EÚ, ako je kríza dôvery, migrácia, ohrozenie základných hodnôt - solidarita,
tolerancia, rovnoprávnosť, vlna prisťahovalcov, Brexit, uplatnenie mladých na trhu práce.

Počas celého podujatia dochádzalo k hodnotovému a myšlienkovému zbližovaniu účastníkov, prezentácii zvykov, tradícií,
formálnych a neformálnych diskusií, prezentácií kultúrneho dedičstva, ľudových tradícií ako nástroja medzikultúrneho
dialógu, propagácie partnerských hodnôt, spoločných európskych koreňov, spolupráce ako nástroj budovania spoločnej
Európy.


