
 
 

 

Projekt helter for Citizens, Imigrants and all the People of good will 
financovala Európska únia v rámci programu  

Európa pre občanov 

 

 

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest" 

Európa pre 
občanov 



 
Účasť: projekt umožnil stretnutie 780 občanov, z ktorých 55 pochádzalo z obce Předklášteří (Česká republika), 
35 z mesta Pilis (Maďarsko), 35 z mesta Gordes (Francúzsko), 55 z mesta Wachock (Poľsko), 600 z domácej 
obce Spišský Štiavnik (Slovensko). 
 
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Spišský Štiavnik (Slovensko) od 29/09/2017 do 01/10/2017 
 
Stručný opis: 
 
Dňa 29/09/2017účastníci stretnutia zamerali pozornosť na Európsku úniu v kontexte jej mnohonárodnosti 
a histórie. To znamená, že projekt vyzdvihol dôležitosť Európskej únie v rámci stretnutia občanov piatich krajín. 
Projekt začal slávnostným otvorením. V rámci neho sa predstavila prítomným myšlienka projektu, podpora zo 
strany EU, ako aj jednotliví partneri. Účastníci sa následne spoločne presunuli do priestorov miestnej ZŠ, kde žiaci 
pripravili tzv. Cestu okolo Európy. V rámci tried a na chodbách domáci žiaci pripravili nástenky, kde prezentovali 
jednotlivé krajiny EU z pohľadu toho, čím sú známe. Následne sa projekt presunul od mladých k seniorom. Seniori 
sa stali dôležitou súčasťou projektu. V rámci aktivity Stretnutie seniorov z piatich kútov Európy si vymieňali 
skúsenosti a riešili problémy seniorskej komunity. Neskôr popoludní sa konala prednáška o histórii EU. EU sa 
účastníkom predstavila ako organizácia, ktorá hýbala dianím v Európe a zasadzovala sa za mier a prosperitu 
posledných 60 rokov. Účastníci tu mali možnosť spoznať EU z rôznych aspektov a niečo nové sa aj naučiť. Po 
prednáška nasledovala kultúrna časť. Bola otvorená výstava umeleckých diel vytvorených umelcami z partnerkách 
obcí na tému Občania v Európe. Jej úlohou bolo upriamiť pozornosť na dôležitosť každého občana pre EU. 
Organový koncert a spoločné posedenie boli prvkami spoznávania sa cez kultúrnu identitu.  
 
Dňa 30/09/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na rozvoj solidarity. Ďalšie spoznávanie EU bolo 
predmetom tzv. Európskeho domu. V stánku v centre obce sa rozdávali prítomným informačné brožúry o EU. Čím 
sa prispelo k rozvoju Európskeho povedomia. Ranné aktivity pokračovali tvorivými dielňami, kde mladí ľudia 
vytvárali rôzne predmety. Spoločenstvo s národmi Európy bolo aktivitou odhalenia spoločnej tabule 
a pripomenutím si dôležitosti spoločného riešenia nielen partnerstva, ale aj tém prebiehajúcich naprieč celou EU. 
Trh solidarity bol ukážkou dobrovoľníctva. Predstavením neziskových organizácií venujúcim sa pomoci 
marginalizovaným komunitám, najmä Charity sa prispelo k vzbudeniu záujmu o pomoc druhým. Téma sa týkala 
mladých ľudí, ako aj starších občanov. Vďaka nej občania pochopili, čo znamená byť solidárnym. Nasledovala 
beseda s predstaviteľmi obcí o zapojení mladých a seniorov do života v obciach. Jednalo sa o hľadanie riešení, 
aby sa mladí ľudia/seniori zaktivizovali vo svojich komunitách. Výstupom bolo niekoľko plánov zaujímavých 
nápadov. Predstavitelia partnerských obcí sa venovali aj rómskym komunitám, ktoré žijú na ich území. Spoločne 
vytvárali plán pomoci rómskym komunitám. Načrtli základné kontúry a tie sa budú dopracovávať online počas roku 
2018. Večer patril spoločenským aktivitám ako boli vystúpenia speváckych zborov, svätá omša a spoločenský 
večer. Tieto pomohli vytvárať nové medzinárodné priateľstvá. 
 
Dňa 01/10/2017účastníci stretnutia zamerali pozornosť na spojenie. Ranná svätá omša bola duchovným spojením 
medzi národmi. Dôležitou aktivitou dňa bola prezentácia prínosov EU na životy občanov. Boli prezentované 
úspešné projekty jednotlivých obcí, ale aj všeobecné výdobytky EU, ako sú možnosti voľne cestovať po EU 
(Schengen), nájsť v cudzine pomoc na konzuláte ktorejkoľvek krajiny EU, najmä keď tam domáca krajina nemá 
veľvyslanectvo/konzulát, možnosti štúdia a pod. Nasledoval slávnostný obed a po obede sa premietal film 
o národnostných menšinách na Slovensku a v Čechách. Jednalo sa o dôležitý aspekt v rámci boja voči 
predsudkom. Takto sa projekt zapojil do aktuálnych tém. Tvorby spoločného plagátu sa zhostili deti. Plagát je 
nádhernou ukážkou tvorivosti detí z rôznych kútov Európy. Projekt bol ukončený zhrnutím a rozlúčkou v piatich 
jazykoch partnerstva. Projekt ako celok pomohol bežných občanov viacej prepojiť medzi sebou a spojiť ich aj 
s EU.  
 

 


