Európa pre
občanov
Projekt VITAJTE VO SVETE POZNÁVANIA KULTÚR financovala
Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"
Účasť: Projekt umožnil stretnutie 1035 občanov, z ktorých 900 pochádzalo z domácej obce Nová Dedinka (Slovenská
republika), 45 pochádzalo z obci Velké Nemčice (Ćeská republika), 45 pochádzalo z Marchegg (Rakúsko), 45 pochádzalo z
obce Szil (Madarsko)
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Nová Dedinka (Slovenská republika) od 09/09/2016 do 10/09/2016
Stručný opis:
Každý deň bol rôznorodý plný pestrých aktivít.
Dňa 09/09/2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť nielen na slávnostné uvítanie partnerov, výstavu spojenú s
vystúpením miestnych žiakov, či ľudovému tancu. Ľudové tance boli doplnené ukážkami stredovekých bojov či sokoliarov.
Účastníci boli prenesený do sveta histórie vďaka ktorej sa vytvoril krásny umelecký zážitok v každom účastníkovi bez ohľadu
na vek či národnosť. Veľkú pozornosť sme venovali spoločnému posedeniu partnerských predstaviteľov či detskej aktivite
venovanej poznávaniu štátov EÚ hravou formou.
Doobedné aktivity boli krásne prelínané s našimi hlavnými cieľmi vtiahnuť účastníkov do sveta EÚ a poznávania kultúr.
Prostredníctvom aktivít sa upevnili vzájomné väzby nielen medzi samosprávami ale aj medzi obyvateľmi jednotlivých
partnerských obcí. Poobedie prvého dňa bolo venované Osvete o EÚ podávané prostredníctvom lektorov z európskych
inštitúcií, prostredníctvom propagačných materiálov i brožúr sa dostali správne informácie všetkým účastníkom podujatia bez
ohľadu na vek i národnosť.
Priestor bol venovaný aj vystúpeniam ľudovo-umeleckých súborov z partnerských obcí. Aktivity boli venované aj
prezentovaniu ľudovo-umeleckých súborov z jednotlivých partnerských obcí.
Venovali sme sa nielen kultúre a tradíciám ale i európskym témam ktoré bolo, je a bude potrebné šíriť nielen medzi
účastníkmi podujatia ale aj predávať z generácie na generáciu. Vyvolávať pocit nielen v účastníkoch podujatia zúčastňovať
sa na aktívnejšom spôsobe života v rámci spoločnosti. Rozšíriť si obzory v oblasti vedomostí o EÚ. Nezatvárať oči pre
utečeneckou krízou ale čeliť tejto tematike. Hudobným večerom sa vytvorila priateľská atmosféra.
Dňa 10/09/2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť nielen na predstavenia pôsobností v športovej sfére v zastúpení
jednotlivých národov. Poukázania na hrdosť v rámci športových úspechov, predstavením olympijských víťazov v zastúpení
svojich národov. Športová tematika bola doplnená o gastronomickú súťaž v rámci predstavení chutí partnerských obcí.
Prostredníctvom programu sa vytvorila priateľská atmosféra vďaka ktorej sa upevnili a nadviazali nové vzťahy v rámci
partnerských obcí.
Aktivity druhého dňa boli venované problematike informovanosti o EÚ. Cez rozvoj základných informácií o histórií a
rozmanitosti EÚ po zvýšenie vedomostí o európskom občianstve a právach a povinnostiach občanov. Vyvolať pocit hrdého
Európana v každom zúčastnenom účastníkovi. Poukázať na dobrovoľníctvo, ktorými sme vyvolávali pocit zamyslenia sa v
každom účastníkovi, ktoré sme ešte zosilnili prostredníctvom prezentácií mimovládnych organizácií v pôsobení dobrovoľníctva
vo svojich obciach.
Druhá časť európskej tematiky boli zameraná na uvedenie do sveta utečeneckej krízy, životov imigrantov ich pocitov i
problémov. Bolo veľmi dôležité poukázať na danú tematiku nakoľko sa jednalo o európske tematiky roku 2016. Celá aktivita
bola posilnená pozvaním dobrovoľníkov, ktorý prerozprávali aký je ich život a čo naozaj potrebujú.
Večerný program bol venovaný ukladaniu vencov na pamiatku padlých vojakov, upevneniu vzájomnej spolupráce a
priateľských vzťahov. Prerokovalo sa posilnenie medzinárodnej spolupráce o možnosti prijatia nových partnerov. Čím
poukázali na silu partnerstiev. Výrobou spomienkových predmetov sa upevnil krásny kultúrny zážitok v každom účastníkovi
bez ohľadu na vek či národnosť.

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.

