
 

 

 

Projekt We Are All Equal financovala Európska únia v rámci programu  
Európa pre občanov 

 

 

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest" 
 

Účasť: projekt umožnil stretnutie 890 občanov, z ktorých 700 pochádzalo z obce Spišský Štiavnik (Slovensko), 
50 z obce Předklášteří (Česko), 50 z obce Sloupnice (Česko), 30 z mesta Pilis (Maďarsko), 20 z mesta Gordes 
(Francúzsko), 40 z mesta Wachock (Poľsko). 
 
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Spišskom Štiavniku (Slovensko) od 13/09/2019 do 15/09/2019 
 
Stručný opis: 
 
Dňa 13/09/2019 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na témy spojené s históriou a spolužitia majority 
s rómskou menšinou. 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 z rómskej populácie, ale aj deti z majority pripravili výstavu kresieb na tému spolužitia. 
Následne sa účastníci presunuli kultúrneho domu, kde bola pripravená prezentácia o 15 rokoch členstva v EU. 
Prezentovalo sa, čo sa za tých 15 rokov dosiahlo, aké projekty realizovali partneri a domáca obec, v čom pomohla 
EU bežným občanom. Takto obohatení o nové informácie sa účastníci v rámci programu presunuli téme 
partnerstva a téme spolužitia občanov partnerských obcí s menšinami. Poukázalo na spoločné stretnutia, spoločné 
športové podujatia, či to ako sa menšiny zapájajú do komunitného života a do športu. Nasledovala ochutnávka 
gastronómie partnerských krajín. Takto sa neoficiálnou cestou mohli spoznať a zblížiť prítomné národy. Okrem 
toho prítomní účastníci mali možnosť spoznať aj rómsku kultúru a kultúrnu identitu. 
 
Dňa 14/09/2019 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na témy rozvoj a solidarita. Ďalšie spoznávanie EU bolo 
predmetom tzv. Európskeho domu. V stánku v kultúrnom dome sa rozdávali prítomným informačné brožúry o EU. 
Tým sa prispelo k rozvoju Európskeho povedomia. Ranné aktivity pokračovali prezentáciou dôležitosti účasti na 
voľbách do EP. Nízka účasť v krajinách strednej Európy je problémom, na ktorý upozornila aktivita. Riešením je 
vzdelávanie občanov o EU, tak ako to robila aktivita. V rámci tvorivých dielní mladí ľudia vytvárali rôzne predmety 
a spoznávali tradície. V rámci športu prekonávali bariéry. Trh súdržnosti 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. Večer patril kultúrnym aktivitám ako boli vystúpenia speváckych 
zborov, tanečných skupín. Slúžila na opätovnú integráciu obyvateľov a tvorbu priateľstiev. Jedná sa o významný 
prvok búrania bariér a podpory dialógu medzi nimi. 
 

Dňa 15/09/2019 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na spájanie. Ranná svätá omša bola duchovným spojením 
medzi národmi. Dôležitou aktivitou bolo premietanie filmu 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. Prítomní si 
pripomenuli aj 30. výročie Nežne revolúcie v Československu. Jednalo sa o prednášku s historikom a besu 
pamätníkov. 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. 
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