Európa pre
občanov
Projekt ART 4 Europe / Europe 4 ART financovala Európska únia
v rámci programu Európa pre občanov

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"

Účasť: projekt umožnil stretnutie 600 občanov, z ktorých 400 pochádzalo z mesta Nesvady (Slovensko), 40
z obce Szulok (Maďarsko), 40 z obce Nagyigmánd (Maďarsko), 40 z mesta Ács (Maďarsko), 30 z mesta Berghia
(Rumunsko), 30 z mesta Subotica (Srbsko) a 20 z mesta Viedeň (Rakúsko).
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Nesvadoch (Slovensko) od 16/08/2021 do 22/08/2021
Stručný opis:
Dňa 16/08/2021 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na poznávanie. Jednalo sa o poznávanie sa navzájom,
poznávanie jazykov prítomných národov, poznávanie umenia. Poznávanie bolo dôležité pre spojenie účastníkov z
piatich krajín. Prvou aktivitou po príchode zahraničných hostí bolo slávnostné otvorenie podujatia a umeleckého
tábora. Bol predstavený program podujatia a podpora projektu zo strany EU. Nasledovali zoznamovacie hry medzi
účastníkmi. V rámci nich účastníci boli rozdelení do skupiniek, kedy hrali rôzne hry s potrebou sociálnej interakcie
s ostatnými, vďaka čomu sa medzi sebou účastníci po skupinkách zoznamovali. Pokračovaním oznamovania bolo
Jazykové okienko. V rámci neho účastníci spoznávali základné frázy v jazykoch partnerov. Jednalo sa o slová ako:
ahoj, dobrý deň, ďakujem, dobrú chuť a pod. Aj tu mali účastníci možnosť kreatívnym spôsobom spoznať nových
ľudí zo zahraničia. Deň bol zakončený hudbou a príležitosťou pre ďalšie neformálne spoznávanie sa.
Dňa 17/08/2021 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na interaktivitu a tvorivosť. V prvom rade sa jednalo o
umeleckú tvorivosť. V rámci aktivity Olympiáda tvorivosti mladší účastníci vyrábali umelecké predmety z rôznych
materiálov. Vďaka tomu sa mali možnosť naučiť vyrábať predmety ako naši predkovia. Nasledovalo ďalšie
poznávanie jazyka jednotlivých krajín. V rámci Čitateľského okienka sa konalo čítanie textov v jazykoch partnerov.
Po poznávaní základných jazykových fráz bolo čítanie druhým krokom k prekonávaniu jazykových bariér. K slovu
sa dostala aj Európska únia vo forme interaktívnej prednášky o jej fungovaní. Prítomní sa mali takto možnosť
dozvedieť viac o EU, o tom ako funguje, ako sa formovala a aké spoločné politiky presadzuje. Rozvíjalo sa tak
európske povedomie. Dôležitým prvkom projektu bola aj diskusia na tému migrácie. Historik priblížil prítomným
účastníkom históriu sťahovania národov v minulosti, ako a prečo sa udiala a vyvodil aj paralelu so súčasnou
migračnou krízou. V rámci diskusie sa hovorilo aj o násilnom sťahovaní občanov po II. svetovej vojne medzi
Maďarskom a Slovenskom.
Dňa 18/08/2021 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na témy migrácia a solidarita. Jednalo sa o prezentácie a
besedy a dobročinnú zbierku. V rámci besedy s cudzincami, ktorí žijú na Slovensku už dlhodobo a sociológom,
prítomní mali možnosť spoznať úskalia nutného sťahovania sa do iných krajín (kvôli vojne, útlaku a pod.), ako sú
prijatie do komunity, učenie sa domáceho jazyka, či reakcie ľudí na cudzincov. Solidarita ako hlavná téma dňa
bola prezentovaná vo forme prezentácie činnosti neziskových organizácií, ktoré pomáhajú ľuďom, aj cudzincom
integrovať sa do života na Slovensku. Vďaka tomu sa podarilo tému migrácie prezentovať z iného uhla pohľadu.
Taktiež sa vyzdvihla potreba solidarity s migrantmi, ktorí opúšťajú svoje domovy, kvôli prebiehajúcim konfliktom.
Dôležitosť prezentácie a besedy a dobročinnej zbierky bolo vzbudenie potreby dobrovoľníctva a komunitnej
pomoci. Pre deti a mládež sa v rámci programu realizovali tvorivé dielne a športové súťaže. Týmto sa deti z
rôznych kútov Európy mohli viacej zblížiť. Pisateľské okienko prinieslo poznávanie špecifických písmen
jednotlivých jazykov. Vďaka tomu sa opätovne búrali jazykové bariéry.
Dňa 19/08/2021 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na problematiku euroskepticizmu. Boli predstavené
úspešné projekty partnerov a domáceho mesta Nesvady, ktoré boli v uplynulom období realizované a ktoré boli
finančne podporené zo strany EU. Týmto sa do popredia dostali pozitívne vplyvy EU na občanov. Parlament
občanov bol prvkom ako spojiť občianskych aktivistov v hľadaní spoločných riešení pre partnerstvo a EU. Jednalo
sa o výmenu názorov a skúseností. Zahraniční účastníci mali možnosť počas dňa spoznať domáce mesto
Nesvady a jeho okolie. Seniori mali spoločné posedenie, kde diskutovali o aktívnom starnutí. Prekonávaniu
jazykových bariér poslúžilo Rozprávačské okienko. Jednalo sa o rozprávanie príbehov a rozprávok typických pre
jednotlivé krajiny.
Dňa 20/08/2021 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na integráciu. To znamená, že sa prezentovali témy
spojené s integrovaním menšín a cudzincov do majoritnej spoločnosti a aj príklady dobrej praxe. Beseda bola
vedená s organizáciou, ktorá sa venuje migrantom a ktorá im pomáha pri komunikácii s domácimi úradmi pri
vybavovaní úradných záležitostí. Predstavené boli aj národnostné menšiny žijúce v rámci obcí a miest, z ktorých
pochádzajú partneri. A v neposlednom rade boli prezentované úspešné projekty ako príklady dobrej praxe
zamerané na integráciu menšín (najmä rómskej) v jednotlivých krajinách. Druhou témou dňa bolo dobrovoľníctvo.
V rámci besedy občania spoznali jeho základné princípy a dôležitosť v európskej spoločnosti. Partneri spoločne
rokovali o budúcnosti. Pre deti bola opätovne realizovaná kreatívna tvorivá dielňa.

Dňa 21/08/2021 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na Európsku úniu. Poznávanie EU vďaka tomu získalo
nový rozmer. EU stan priniesol propagačné a informačné predmety o EU. Zábavné hry a kvízy zasa preverili
vedomosti účastníkov o EU. Premietanie filmu „Uprchlík“ o ceste migrantov do Európy bolo mementom na
udalosti z prelomu rokov 2015/2016, kedy sa milióny ľudí snažili dostať do Európy. Počas dňa bol vyhodnotený
umelecký tábor. Umelci prezentovali svoje diela verejnosti. Popoludnie patrilo kultúre a vystúpeniam folklórnych a
tanečných skupín z piatich kútov Európy. Spoločenské aktivity, kultúrne vystúpenia, či zábava slúžili na spájanie
účastníkov, vzájomné spoznávanie sa a prekonávanie predsudkov a bariér, najmä jazykových.
Dňa 22/08/2021 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na potvrdzovanie priateľstiev, ale aj súčasnej EU. V rámci
aktivít boli prezentované zaujímavé projekty podporené zo strany EU. Okrem toho sa prezentovali aj najnovšie
Európske iniciatívy (ako napr. diskusia o Európe). Účastníci mali možnosť sa zoznámiť s kultúrou Rómskej
menšiny. Tento prvok znamenal aspoň čiastočné prekonanie predsudkov voči tejto menšine. Výstava fotografií
priniesla pohľad do histórie, do života bežných ľudí. Vytvorenie spoločného spomienkového predmetu bolo
prvkom utvrdenia partnerstva. Posledné aktivity boli spojené s vyhodnotením podujatia a rozlúčením sa medzi
účastníkmi.

