EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A « Partnerséget erősítünk európai témák által » projektet az Európai
Unió finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés

Részvétel: A projekt 650 fő találkozását tette lehetővé, melyből 500 a helyi községből, Heršpice-ből (Cseh
Köztársaság), 75 Vízkeletről (Čierny Brod, Szlovák Köztársaság), és 75 Halásziból (Magyarország) érkezett.
Helyszín/Dátumok: A találkozóra Herspice községben került sor 2016/ 09/ 23-tól a 2016/09/24-ig.
Részletes leírás:
2016/09/23 napja a partnertelepülésekről érkező vendégek ünnepélyes fogadásával indult, majd a település
nevezetességeinek megtekintésével, valamint a helyi gyerekek fellépésével folytatódott. Mindennek köszönhetően
felszabadult, baráti légkör alakult ki a résztvevők között. Új barátságok köttettek, a régi barátságok megerősítésre
kerültek. A partnerönkormányzatok képviselőinek együttes ülése során megvitatták az eddigi együttműködés
eredményeit. Úgyszintén megvitatták a világban lezajló aktuális eseményekkel kapcsolatos témákat a „Ne
hunyjunk szemet az egyre növekvő euro-szkepticizmus és a menekültválság problémái előtt” mottó jegyében.
A délutánt egyrészt gasztronómiai, tánc- és sporttevékenységeknek, másrészt az EU-hoz kapcsolódó témáknak
szentelték az önkormányzatok aktívabb szerepvállalásának, ill. az Európai Unió megítélésének szemszögéből. A
gyermekeket képzőművészeti foglalkozás segítségével, játékos formában vontuk be az EU világába. Európai
kérdésekre mutattunk rá, ami az egyik fő célunk volt és lesz is. A program teret nyitott a rászorult embereknek
nyújtandó segítségnyújtás kérdésére is – nem szabad megfeledkeznünk a válság idején oly fontos szolidaritásról.
Az est népdalénekekkel, népviseletbe öltözött néptáncosok fellépésével telt.
2016/09/24
A délelőtti tevékenységek az önkéntesség témájával foglalkoztak a partnerönkormányzatok nonprofit
szervezeteinek bemutatója formájában, és egyben rámutattak az EU jobb jövője érdekében tanúsított aktívabb
szerepvállalás fontosságára. A jobb jövő zálogát a polgárok felvilágosításában, a kevésbé fejlett országoknak
nyújtott segítség fokozásában, ill. a bevándorlók hatékonyabb társadalmi integrációjának előmozdításában látjuk.
,,Szüntessük meg az ismeretlennel kapcsolatos előítéleteket". A programot csodálatos énekes fellépés egészítette
ki.
Délután bemutatásra kerültek a főszervező község természeti szépségei és látnivalói, melynek során
hangsúlyozták a helyi ökofarm tevékenységi körének fontosságát. A partner önkormányzatokat összeköti a
természeti környezet, a régiók szépségeinek megőrzésével kapcsolatos áldozatos munka. Mindannyian átérzik a
jövő generációival szembeni felelősséget. Megvitatásra került a partneri együttműködés esetleges bővítésének
kérdése is.
Egy következő programunk újabb európai témával foglalkozott: ,,Rajtunk múlik, milyen lesz az EU jövője" címmel,
melynek során betekintést nyertünk az EU múltjába és jelenébe, ill. megvizsgáltuk a jövőt illető kérdéseket is.
A délutáni program a kölcsönös együttműködést és a partnerek közötti baráti kapcsolatok megerősítését szolgálta.
Megteremtettük egy új partnerrel történő együttműködés kereteit, ill. felvázoltuk a partnerség jövőképét. Az
egységes partnerségi szerződés aláírása lefektette a résztvevő három nemzet partnerségének új dimenzióját.

2. ág, 2.2 "Városok hálózatai" intézkedés
2. ág, 2.3 "Civil társadalmi projektek" intézkedés
1. ág, "Európai emlékezés" intézkedés
… eseményt valósítottak meg e projekt keretében:
1. esemény
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat … állampolgár részvételével, akik közül … … város/település
(ország), … … város/település (ország) stb. lakosai.
Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne … (város/település, ország) volt, éé/hh/nnnn és éé/hh/nnnn között
Részletes leírás: az esemény témája … volt.
2. esemény
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat … állampolgár részvételével, akik közül … … város/település
(ország), … … város/település (ország) stb. lakosai.
Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne … (város/település, ország) volt, éé/hh/nnnn és éé/hh/nnnn között
Részletes leírás: az esemény témája … volt.
3. esemény
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat … állampolgár részvételével, akik közül … … város/település
(ország), … … város/település (ország) stb. lakosai.
Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne … (város/település, ország) volt, éé/hh/nnnn és éé/hh/nnnn között
Részletes leírás: az esemény témája … volt.
4., 5., stb esemény.

