Európa pre
občanov
Projekt “Trstená 2015 - dni aktívnych občanov Európskej únie“
financovala Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov
Platí pre 2.1 “Opatrenie pre družobné partnerstvá miest“
Účasť: projekt umožnil stretnutie 485 občanov, z ktorých 195 pochádzalo z mesta Trstená (Slovensko), 90 z Gminy
Jabłonka (Poľsko), 38 z mesta Hořice (Česko), 40 z mesta Žirovnice (Česko), 26 z mesta Isaszeg (Maďarsko), 36 z mesta
Želiezovce (Slovensko), 45 z OO Jednota dôchodcov Tvrdošín (Slovensko) a 15 z OZ V.I.A.C. Inštitút na podporu a rozvoj
mládeže (Slovensko).
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v meste Trstená, Slovenská republika od 05/11/2015 do 08/11/2015
Stručný opis:
Dňa 05/11/2015 primátor mesta oficiálne privítal účastníkov podujatia, predstavil hlavnú myšlienku projektu, jednotlivých
partnerov a ich úlohy v projekte. Následne bola slávnostne otvorená výstava fotografii partnerov s názvom “Európa nás spája”
zo spoločnej európskej spolupráce. Prebiehali prezentácie venované spoznávaniu kultúr, tradícii a zvykova partnerov ako aj
príklady dobrej praxe. Vo večerných hodinách sa konala neformálna diskusia venovaná témam demokratických práv občanov
a hodnôt EÚ. Účastníci podujatia zamerali pozornosť na témy aktívneho európskeho občianstva, kompetencie a úlohy
európskeho parlamentu vo vzťahu k samosprávam, účasť občanov na tvorbe EÚ politík na komunálnej úrovni, voľby do
Európskeho parlamentu, nízka volebná účasť. Večer bol ukončený príkladnou ukážkou interpretačných zručnosti a tvorivého
umenia z oblasti tradičnej ľudovej kultúry prostredníctvom vystúpenia foklórneho súboru.
Dňa 06/11/2015 účastníci stretnutia zamerali svoju pozornosť na zapojenie všetkých generácii do športového podujatia
“Európsky partnerský turnaj v kolkoch”, kde si zmerali svoje sily všetky cieľové skupiny (partneri, znevýhodnené skupiny,
mládež, seniori, subjekty III.sektora). Po skončení turnaja sa konala prezentácia a okrúhly stôl na tému “Európa nás spája” s
diskusiou ako má vyzerať ideálne európske mesto a mesto u pohľadu EÚ. V popolududňajších hodinách sa konal európsky
historický sprievod mestom (exibícia partnerov) s vlajkami krajín zapojených do projektu a návštevou tradičného jarmoku s
remeselným trhom, kde prebehol aj spomienkový akt kladenia vencov padlým v II. sv. vojne. Následne bola predstavená
anketa, zameraná na zistenie skutočného stavu znalosti hodnôt EÚ, pojmov ako európske občianstvo, dobrovoľníctvo,
poznanie práv občana EÚ ako aj možnosti aktívneho podieľania sa na politickom živote v EÚ. V rámci tradičného jarmoku bola
predstavená práca dobrovoľníkov z krajín EU (Španielsko, Rumúnsko), ktorí pôsobia v meste Trstená v OZ V.I.A.C. V
priebehu dňa sa konala diskusia za účasti verejnosti, partnerov projektu, predstaviteľov miestnej samosprávy a III.sektora
spojená s diskusiou venovanou aktuálnym problémom EÚ a predstavením dokumentu Stratégia Európa 2020. Diskusia sa
konala za aktívnej účasti zástupcu europarlamentu a predstaviteľa Zastúpenia Európskej komisie v SR. Vo večerných
hodinách sa konali kultúrne aktivity partnerov – prezentácie kultúrneho dedičstva partnerov ako nástroj na medzikultúrny
dialog, prehlbovanie záujmu o spoločné európske korene.
Dňa 07/11/2015 účastníci podujatia zamerali svoju pozornosť na vzdelávacie aktivity a témy spojené s EÚ, zistenie
skutočného stavu v poznaní európskych hodnôt, pojmov ako je európske občiansvo, poznanie práv, demokratických zásad
EÚ, a možnosti uplatnenia politiky v bežnom živote na komnálnej úrovni. V rámci kultúrneho programu nasledovali vystúpenia
speváckych a tanečných súborov z partnerských miest. Partnerské mestá z krajín EÚ predstavili ich kultúru a foklór
prostredníctvom hudby, spevu a tancov. To pomohlo účastníkom podujatia lepšie spoznávať identitu jednotlivých krajín, čím
sa vytvoril priestor pre hodnotové a myšlienkové zbližovanie sa účastníkov a zároveň zapojenie všetkých vekových kategórii
do aktívnej účasti na programe. V popoludňajších hodinách mali účastníci možnosť spoznávať históriu a kultúrne dedičstvo
mesta Trstená prostredníctvom prehliadky mesta. Navštávili “Múzeum – Wilczekova kúria”, židovskú synagógu, hrnčiarsku
dielňu s možnosťou názornej ukážky hrnčiarského remesla a všetko toto bolo umocnené Vyhliadkou z Veže sv. Martina, kde
sa návštevníkom ponúkal krásny výhľad na mesto a okolie. V podvečerných hodinách partneri projektu diskutovali o
možnostiach spolupráce pri riešení otázok týkajúcich sa života mladých ľudí a ich zapojenie sa do života v spoločnej Európe.
Prebiehala verejná diskusia na tému znalosti praktických nástrojov možnej participácie občanov na tvorbe EÚ politík. Večer
podujatia patril otvoreniu putovnej výstavy tradičných hudobných nástrojov a premietaniu filmu o dobrovoľníctve.
Dňa 08/11/2015 sa účastníci projektu zúčastnili na Ekumenickej svätej omši s obetnými darmi v Kostole sv. Martina v Trstenej.
Následne program pokračoval záverečnou konferenciou spojenou so zhodnotením podujatia, predstavením výsledkov ankety,
prebiehala verejná diskusia, spojená s možnosťou kladenia otázok predstaviteľom územnej samosprávy a partnerom projektu
s cieľom pochopenia vplyvu výstupov stretnutia na každodenný život občanov. Účastníci podujatia sa zamerali na
zosumarizovanie dosiahnutých výstupov podujatia, ich súladu s prioritami EÚ a vplyvu na každodenný život občanov z krajín
zúčastnených subjektov. S výsledkami boli oboznámení nielen samotní účastníci projektu, ale aj pozvaní hostia z oblasti
samospráv, združení, podnikatelia, dôchodcovia, znevýhodnení občania a iní obyvatelia. Po skončení zasadnutia bolo
prednesené oficiálne ukončenie podujatia so záverečným príhovorom primátora mesta a predstavením posolstva projektu do
budúcnosti. Záver projektu patril hudobným vystúpeniam REVIVAL skupín zo Slovenska a zahraničia.

