Európa pre
občanov
Projekt “Staňme sa súčasťou Európy” financovala Európska únia v
rámci programu
Európa pre občanov
Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"

Účasť: projekt umoţnil stretnutie 1150 občanov, z ktorých 70 pochádzalo z obce Vasegerszeg (Maďarsko), 80 z
obce Štěpánkovice (Česká republika), 1000 z obce Štrba (Slovenská republika).
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Štrbe (Slovenská republika) od 28/08/2015 do 30/08/2015.
Stručný opis:
Piatok, 28/08/2015 – postupne prichádzali delegácie zahraničných partnerov. Zastúpenie českej obce Štepánkovice prišlo
skôr, keďţe sa nachádzajú na menšiu vzdialenosť od Štrby, ako maďarský partner Vasegerszeg. Keď uţ boli všetci hostia
spolu, prebehlo ich privítanie a poskytli sa im podrobné informácie ohľadom programu trojdňového podujatia. Ich prijatie sa
konalo na obecnom úrade v prítomnosti starostu a zastupiteľstva obce Ţiadateľa. Po slávnostnom otvorení stretnutia partneri
prezentovali krátky kultúrny program, prostredníctvom ktorého sa navzájom lepšie spoznali. Po zoznamovacej časti sa
zúčastnili fakultatívneho programu – na výber mali člnkovanie na Štrbskom plese, návštevu Štrbskej drevenice alebo si mohli
vyskúšať lanovku na Solisko. Večer sa v medzinárodnom prostredí diskutovalo na tému Občan a štát. Účastníci porovnávali
situáciu v jednotlivých krajinách ohľadom moţností a práv občanov. Vyzdvyhli sa aj príleţitosti, ktoré ponúka Európska únia
pre svojich občanov (moţnosť zapájania sa do rôznych prieskumov na názory ohľadom rôznych opatrení, vyjadrenie svojho
názoru prostredníctvom prostriedkov, ktoré prevádzkuje Únia). V rámci tohto programu sa rozoberala aj situácia jednotlivých
členských štátov vo spoločenstve.
Sobota 29/08/2015 – v druhý deň podujatia sa konali programy v duchu spoločných dejín. Partnerské delegácie sa zapojili do
spomienkového aktu 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a pripomenuli si aj 71. výročie Slovenského národného
povstania. Táto udalosť je dodnes vplyvným historickým míľnikom v dejinách Slovenska. V slávnostných príhovoroch sa
vyzdvyhol význam miestnych aktérov v protifašistických bojoch. Na menovanú tematiku nadväzovala aj výstava, ktorá bola
usporiadaná z diel mládeţe a študentov. Niesla názov „Mládeţ proti vojne“ a prezentovala postoj mladých ľudí formou
výtvarných artefaktov, ktoré si účastníci spolu prezreli. Ukončenie vojny sa oslávilo aj formou kladenia vencov pri pamätníku,
kde sa konal aj kultúrny program v duchu tradícií. Spoločne sa zapálila aj vatra, ako symbol partnerskej spolupráce a
protifašistického odboja.
Pre mladšiu generáciu bola veľmi prínosná aktivita s názvom „Mládeţ v Únii“ – pozvaný odborník tu prezentoval moţnosti
zahraničných študijných pobytov, mládeţníckych výmien a štipendií. Mladí sa zapájali aj do diskusií, ktoré rozoberali ich
súčasnú situáciu vo vlastnej krajine a vyjadrili svoj názor aj ohľadom budúcnosti EÚ. Vykreslili sa aj ich očakávania
a predstavy, ktoré chcú realizovať v nasledujúcich obdobiach za pomoci spoločenstva. Následne dostali priestor aj neziskové
organizácie, ktoré pôsobia v regióne i pri partnerských organizáciach. Prebehla aj výmena skúseností ohľadom národných
dotačných systémov. Organizácie taktieţ prezentovali svoje cieľe a doteraz dosiahnuté výsledky z rôznych oblastí ţivota
(umenie, šport, dobrovoľníctvo, sociálne oblasti atď). Nadviazali navzájom kontakt a hľadali moţnosti, ktoré by mohli
zrealizovať v budúcnosti v medzinárodnej spolupráci.
Mnohorakosť európskej kultúry bola zastúpená krásnymi krojmi, prostredníctvom ktorých sa uctili aj generácie našich predkov.
Ďalšie kultúrne programy poskytli prítomným príjemné i umelecké záţitky formou rôznych prezentovaných ţánrov a jazykov.
Večer patril zábave, počas ktorej sa upevnili nové vzťahy medzi účastníkmi podujatia, a prostredníctvom neviazaných
konverzácií lepšie spoznávali jeden druhého ako aj krajiny a ich zvyky, odkiaľ pochádzajú.
Nedeľa, 30/08/2015 – posledný deň spoločného podujatia sa začal bohosluţbou, na ktorej sa mohli zúčastniť všetci, ktorým je
dôleţitý aj duchovný ţivot. V znamení rovnosti príleţitostí sa konal ekumenický obrad, keďţe prítomní neboli jednotného
vierovyznania. Po spoločnom obede nasledovala diskusia, v ktorej sa zúčastnili aj jednotliví predstavitelia partnerských obcí.
Rozoberali sa rôzne témy, ako napr. rozvojové činnosti prostredníctvom finančných prostredkov EÚ, účasť na komunálnych
a iných voľbách, občianske aktivity v sídle partnerov, spolupráca na medzinárodnej úrovni. V programe participoval aj
odborník na európske témy, ktorý zodpovedal otázky záujemcov a poskytol overené a presné informácie.
Po týchto aktivitách sa konal program so zábavnejším a neformálnym charakterom. Druţstvá hostí a domácich sa zapájali do
rôznych súťaţí v duchu tradícií. Dobrá nálada prevládala pri zápasení v pílení dreva načas ale aj pri súťaţiach v zatĺkaní
klincov či špúlaní nití. Disciplíny plné humoru vyčarili úsmev na tvárach a zbúrali jazykové bariéry. V tento deň sa konal aj
volejbalový turnaj, ktorý poskytol moţnosť prejaviť sa tým, ktorí majú radi šport. Namiesto váţnych súperení tu šlo tieţ viac
o budovaní partnerstva a tímov, keďţe do aktivity sa zapájali zmiešané skupiny (spoločne hrali ţeny a muţi).
Vyvrcholením podujatia bol bohatý kultúrny program, v rámci ktorého sa konali koncerty, prednášky tancov a iné hudobné
produkcie. Účastníci sa dobre zabávali pri tónoch populárnej i folklórnej hudby a nadšene prijali ďalšiu atrakciu: prezentáciu
rôznych bojových umení.
Na konci podujatia partneri krátko vyhodnotili úspech podujatia, zosumarizovali si najdôleţitejšie ponaučenia a dohodli sa na
ďalších plánoch, ktoré chcú v budúcnosti spoločne zrealizovať. Vzájomne sa rozlúčili a vrátili sa do svojich sídiel.

