Európa pre
bčanov
Projekt “For Stronger Common Europe - Ňárad 2020” financovala
Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov
Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"
Účasť: projekt umožnil stretnutie 608 občanov, z ktorých 400 pochádzalo z obce Ňárad (Slovenská republika), 45 z obce
Tapiobicske (Hungary), 51 zo Združenia pre rozvoj komunity Ludas, obec Subotica, Šupljak (Serbia), 58 z obce Nyárád
(Hungary), 54 z obce Varsag (Rumunsko).
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Ňárad, Slovenská republika, od 15.06.2022 do 19.06.2022
Stručný opis:
Dňa 15.06.2022 sa konalo oficiálne zahájenie programu podujatia spojené s príhovorom starostu obce ako aj
predstaviteľov 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. Vo večerných hodinách sa konalo
oficiálne stretnutie zástupcov miestnych samospráv a partnerských miest na tému „Budúcnosť našich regiónov“, ktoré
bolo zamerané na prezentáciu regionálnej politiky EÚ, opatrení na podporu ekonomického rastu a zamestnanosti a
zlepšenie kvality života prostredníctvom strategických investícií. Pre účastníkov podujatia bol pripravený kultúrny večer
zameraný na prezentáciu kultúrneho dedičstva jednotlivých partnerských miest.
Dňa 16.06.2022 sa v dopoludňajších hodinách konalo stretnutie na tému „Tolerancia, súdržnosť, rešpekt“ spojené s
prednáškou na tému „Žiadatelia o azyl a migranti na Slovensku“. Cieľom stretnutia bolo podporiť vzájomné porozumenie
medzi občanmi, prekonávanie stereotypov o migrantoch, podporovať základné hodnoty EÚ, akými sú solidarita,
súdržnosť, rešpektovanie rôznych kultúrnych princípov. V popoludňajších hodinách sa účastníci podujatia mohli
zúčastniť workshopu na tému „Dobrovoľníctvo ako jedna z ciest európskej solidarity“ – prezentácia pozitívnych stránok
dobrovoľníctva, dobrovoľníci predstavili svoje skúsenosti nielen na lokálnej ale aj na európskej úrovni, možnosti zapojiť
sa do dobrovoľníctva, predstavený bol Európsky zbor solidarity. V podvečerných hodinách sa účastníci podujatia
účastníci podujatia zúčastnili plavby loďou, kde prebiehala prezentácia a diskusia na tému „Výhody, ktoré nám prináša
spoločná únia“ zamerané na boj proti euroskepticizmu. Účastníkom boli prezentované výhody a politiky EÚ, akými sú
spoločný trh, ľudské práva a demokracia, bezpečnosť, možnosti vzdelávania a zamestnania. Vo večerných hodinách bol
pre účastníkov pripravený kvíz týkajúci sa prezentácie "Výhody, ktoré nám plynú zo spoločnej Únie", kde zábavnou,
neformálnou a uvoľnenou formou bola mapovaná úroveň vedomostí o výhodách, ktoré členským krajinám a ich občanom
plynú z členstva v spoločnej únii.
Dňa 17.06.2022 bol pre účastníkov podujatia pripravený celodenný výlet do hlavného mesta Slovenska, exkurzia
utečeneckého tábora v obci Medveďov. Vo večerných hodinách sa konala ekumenická omša. Vo večerných hodinách
bola pre účastníkov pripravená súťaž na tému „Čo vieme o EÚ“ zameraná na zistenie vedomostí účastníkov o Únii, v
ktorej žijú. (štruktúra, politika, smerovanie, ciele, hodnoty...).
Dňa 18.06.2022 sa konal brainstorming na tému „Aká je budúcnosť EÚ“ zameraný na tvorbu nápadov, názorov a
hľadanie spôsobov, ako pomôcť aby bola naša Únia silnejšia a súdržnejšia s občanmi, ktorí sú aktívnymi tvorcami jej
politiky a cítia zodpovednosť za to, ako sa EÚ vyvíja. V popoludňajších hodinách sa konal workshop na tému „Ako byť
aktívnym občanom“ zameraný na predstavenie nástrojov občianskej participácie z hľadiska ich potenciálneho využitia
(Debating Europe, The Citizens Dialogue, European Citizens Initiative, volebná účasť na voľbách do Európskeho
parlamentu), predstavenie práv občanov EÚ a ich úloha v občianskej spoločnosti. Pre deti a mládež bola pripravená
celodenná aktivita vo forme workshopu na tému „Únia, v ktorej žijeme“ zameraný na hry, súťaže, kvízy a aktivity, ktoré
pomôžu deťom a mládeži zábavnou formou objavovať EÚ.
Dňa 19.06.2022 sa v popoludňajších hodinách konala záverečná konferencia spojená s vyhodnotením podujatia,
prezentáciou výsledkov jednotlivých aktivít a pochopením prístupov EÚ k aktuálnym problémom, pochopením dôležitosti
aktívnej participácie občanov EÚ na dianí v EÚ, významom posilňovania solidarita, súdržnosť a rešpekt založený na
rôznych kultúrnych princípoch, dôležitosť boja proti xenofóbii medzi občanmi EÚ.
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.

