Evropa pro
občany
Projekt „Posílíme partnerství prostřednictvím evropských tematik“
financovala Evropská unie v rámci programu „Evropa pro občany“

Platí pro Oblast 2.1 Opatření Partnerství měst
Účast: Projekt umožnil setkání 650 občanů, z nichž 500 pochází z obce Heršpice (Českej republiky), 75

z obce Čierny Brod (Slovenskej republiky), 75 z Halászi (Madarsko)
Místo/data: Setkání se uskutečnilo v obci Heršpice od 23/09/2016 do 24/09/2016.
Stručný popis:

Den 23/09/2016 byl věnován slavnostnímu uvítání partnerů spojené nejen s exkurzí po obci ale i
vystoupením místních dětí. Vytvořila se uvolněná přátelská atmosféra mezi účastníky akce všech
zúčastněných partnerských obcí. Navázali nové a utužili i staré přátelství. Společným posezením
představitelů se prodiskutovali dosavadní spolupráce. Také se rozdiskutovali aktuální tematiky ohledem
dění ve světě - Nezavírejme oči před narůstajícím euroskepticismem a uprchlickou krizí.
Odpoledne bylo věnováno nejen gastonomickým, tanečním, sportovním aktivitám ale i EU tematikám, v
podobě aktivnějšího zapojení se do dění z pohledu samospráv v podobě vnímání EU. Prostrednictvím
dětské aktivity v podobě výtvarného ztvárnění sme vtáhli děti hravou formou do světa EU. Poukázali na
evropské tématiky ktoré byli, i budou jedním z našich hlavních cílů. Prostor byl určen i na pomoc lidem
v nouzi, nesmíme nezapomínat na solidaritu v dobách krize. Večer byl věnován zpívání lidových písní,
lidové tance v krojích.
Den 24/09/2016 byl věnován dobrovolnické tématice v podobě prezentování nevládních organizícií z
partnerských obcí, Rovněž se upozorňilo na lepší budoucnost EU. Lepší budoucnost vidíme i v osvětě a
propagací rozvojové spolupráce, pomoci méně rozvinutým zemím, v integraci cizinců do společnosti. ,,
Odbúrejme si předsudky vůči nepoznanému ". Program byl doplněn o krásný kulturní zážitek v podobě
pěveckého vystoupení.
Odpoledne bylo věnováno představení přírodní památky hlavního organizátora, také poukázali na
působnost a význam místní ekofarmy. Společná láska partnerských obcí v podobě zachování životního
prostředí, krás našich regionů i pro naše budoucí generace byla upevněna o diskuse a rozšíření
možných spoluprací vdaka odovzávání best practices.
Meli sme připravenou i evropskou tematiku ,, Je jen na nás jaká bude budoucnost EU " Při pohledu do
minulosti, přes současnost až do náhledu do budoucna….
Odpolední program byl věnován upevnění vzájemných spoluprác, přátelských vztahů mezi partnery
navzájem. Navázáním spoluprác s nový partnerem se projednali vize do budoucna. Podepsáním
jednotné partnerské smlouvy se spečetil nový rozměr partnerství tří národů.

Platí pro Oblast 2.2 Opatření Sítě měst,
2.3 Opatření Projekty občanské společnosti
Oblast 1: Evropské historické povědomí
V rámci tohoto projektu se uskutečnilo … akcí:
Akce 1
Účast: Akce umožnila setkání … občanů, z nichž … pochází z města … (země), … z města … (země) atd.
Místo/datum: Akce se uskutečnila v(e) … (město, země) od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr.
Stručný popis: Akce byla věnována ….
Akce 2
Účast: Akce umožnila setkání … občanů, z nichž … pochází z města … (země), … z města … (země) atd.
Místo/datum: Akce se uskutečnila v(e) … (město, země) od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr.
Stručný popis: Akce byla věnována ….
Akce 3
Účast: Akce umožnila setkání … občanů, z nichž … pochází z města … (země), … z města … (země) atd.
Místo/datum: Akce se uskutečnila v(e) … (město, země) od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr.
Stručný popis: Akce byla věnována ….
Akce 4, 5 atd.

