Európa pre
občanov
Projekt Posilníme partnerstvo prostredníctvom európskych tematík
financovala Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov
Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"
Účasť: Projekt umožnil stretnutie 650 občanov, z ktorých 500 pochádza z obce Heršpice (Českej
republiky), 75 z obce Čierny Brod (Slovenskej republiky), 75 z Halászi (Maďarska)
Miesto/dátumy: Stretnutie sa uskutočnilo v obci Heršpice od 23/09/2016 do 24/09/2016.
Stručný opis:
Deň 23/09/2016 bol venovaný slávnostnému uvítaniu partnerov spojené nielen s exkurziou po obci ale aj
s vystúpením miestnych detí. Vytvorila sa uvoľnená priateľská atmosféra medzi účastníkmi podujatia
všetkých zúčastnených partnerských obcí. Nadviazali nielen nové ale utužili aj staré priateľstvá.
Spoločným posedením predstaviteľov sa prediskutovali doterajšie spolupráce. Taktiež sa rozdiskutovali
aktuálne tematiky ohľadom diania som svete - Nezatvárajme oči pred narastajúcim euroskepticizmom a
utečeneckou krízou.
Popoludnie bolo venované nielen gastronomickým, tanečných, športovým aktivitám ale aj EÚ tematikám,
v podobe aktívnejšieho zapájania sa z pohľadu samospráv v podobe vnímania EÚ. Prostredníctvom
detskej aktivity v podobe výtvarného stvárnenia sme vtiahli deti hravou formou do sveta EÚ. Poukázali
sme na európske tematiky ktoré boli, sú i budú jedným z hlavných našich cieľov. Priestor bol určený aj
na pomoc ľuďom v núdzi, nesmieme nezabúdať na solidaritu v čase krízy. Večer bol venovaný spievaniu
ľudových piesní, ľudovým tancom v krojoch.
Deň 24/09/2016 bol venovaný dobrovoľníckej tematike v podobe prezentovania mimovládnych
organizácií z partnerských obcí, Taktiež upozornili na lepšiu budúcnosť EÚ. Lepšiu budúcnosť vidíme v
osvete a propagácií rozvojovej spolupráce, pomoci menej rozvinutým krajinám, v integrácii cudzincov do
spoločnosti. ,, Odbúrajme si predsudky voči nepoznanému ". Program bol doplnený o krásny kultúrny
zážitok v podobe speváckeho vystúpenia.
Popoludnie bolo venované predstaveniu prírodných pamiatok hlavného organizátora, taktiež poukázali
na pôsobnosť a význam miestnej ekofarmy. Spoločná láska partnerských obcí v podobe zachovania
životného prostredia, krás našeho regiónu aj pre naše budúce generácie bola upevnená o diskusie a
rozšírenia možných spoluprác vďaka odovzdávaniu best practices.
Mali sme pripravenú aj európsku tematiku ,, Je len na nás aká bude budúcnosť EÚ " Pri pohľade do
minulosti, cez súčasnosť až do náhľadu do budúcnosti ....
Popoludňajší program, bol venovaný upevneniu vzájomných spoluprác, priateľských vzťahov medzi
partnermi navzájom. Nadviazaním spoluprác s nový partnerom sa prejednali vízie do budúcna.
Podpísaním jednotnej partnerskej zmluvy spečatili nový rozmer partnerstiev troch národov.

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.

