Európa pre
občanov
Projekt “Stretnutie družobných obcí za rovnosť príležitostí” financovala
Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov
Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"
Účasť: projekt umožnil stretnutie 680 občanom, z ktorých 24 pochádzalo z obce Suseni (Rumunsko) , 110 z obce
Bogács (Maďarsko), 45 z obce Lipník (Česká republika), 5 z obce Eutingen – Göttelfingen a jej okolia (Nemecko) a
496 z obce Lipovník (Slovensko) a jej okolia.
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Lipovník (Slovensko) od 09/05/2019 do 12/05/2019
Stručný opis:
Dňa 09/05/2019 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na vzájomné spoznanie členov delegácií.
Hostia prichádzali do obce Lipovník postupne v poobedňajších až večerných hodinách. Pri večeri v rámci besedy
sa predstavili jednotliví členovia delegácií a v krátkosti referovali o svojich, aktivitách, výsledkoch a plánoch.
Dňa 10/05/2019 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na oslávenie dňa Európy a prezentáciu úspechov
Európskej únie.
Aktivity dňa sa začali spoznávaním historického, kultúrneho a prírodného bohatstva územia. Hostia navštívili
Ochtinskú aragonitovú jaskyňu, ktorá je zaradená do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
UNESCO, betliarsky kaštieľ, Mauzóleum Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí a okolie národnej kultúrnej
pamiatky hradu Krásna Hôrka. Z príležitosti Dňa Európy miestna mládež prezentovala jednotlivé míľniky európskej
integrácie. Následne účastníci podujatia sa zoznámili s výsledkami rozvojových aktivít realizovaných vďaka EÚ
priamo na mieste ich realizácie za účelom prezentácie konkrétnych prínosov EÚ členstva. Vo večerných hodinách
partneri projektu si vymenili skúsenosti a predstavili svoje príklady dobrej praxe v oblasti zorganizovaní a
realizovaní dobrovoľníckych aktivít.
Dňa 11/05/2019 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na nový príbeh pre Európu.
Kvôli nepriaznivému počasiu aktivity projektu boli realizované v priestoroch kultúrneho domu a obecného úradu.
V doobedňajších hodinách sa realizoval seminár na tému Biela kniha o budúcnosti Európy s následnou diskusiou.
Zamestnanci Europe Direct Košice poskytli záujemcom informácie o legislatíve, o politikách a orgánoch EU
a rozdávali im propagačno-informačné letáky. Paralelne miestna mládež v spolupráci s mladými z Čiech
záujemcom, hlavne občanom s nízkou digitálnou gramotnosťou predstavili informačné kanály o EU, hlavne
webstránku EB, prostredníctvom ktorej občania sa môžu zapojiť do diskusie o budúceho smerovania Európy.
Svoje skúsenosti a príklady dobrej praxe v oblasti práce s mládežou predstavilo OZ Vidiecky parlament na
Slovensku. Partneri projektu sa aktívne zapájali do následnej diskusie a hľadali možnosti spolupráce do
budúcnosti.
Miestne aktivistky za účelom zabezpečenia relevantnej účasti občanov na eurovoľbách aktivizovali občanov a
oslovili ich s možnosťou zapojiť sa do diskusie so súčasným poslancom EP a s kandidátmi za europoslanca.
V rámci besedy hlavnou témou boli otázky budúceho smerovania EÚ a hlavne otázky prosperity občanov únie.
Odborné programy boli spestrené kultúrnymi vystúpeniami za účelom posilnenia medzikultúrneho dialógu.
Následne program sa pokračoval pri amfiteátri ochutnávkou tradičných jedál a ďalším kultúrnym programom. Vo
večerných hodinách sa realizovala bezprostredná diskusia občanov pri vatre.
Dňa 12/05/2019 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na posilnenie solidarity.
Po raňajkách sa realizoval workshop zameraný na predstavenie efektívnych metód posilnenia solidarity a boja
proti vylúčeniu a stigmatizácii migrantov a menšinových skupín. Podujatie sa ukončilo vyhodnotením výsledkov
realizácie projektu a partneri sa dohodli na princípoch pokračovania spolupráce a rozšírenia partnerstva.

