Európa pre
občanov
Projekt «Buďte členom dobrovoľného hasičského zboru alebo inej
iniciatívy pre úspešnú Európu» financovala Európska únia v rámci
programu “Európa pre občanov”
Platí pre podprogram Demokratická angažovanosť a občianska účasť,
2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"
Účasť: projekt umožnil stretnutie 195 pozvaných medzinárodných účastníkov projektu, z ktorých 45 pochádzalo
z obce Comuna Frumoasa (Rumunsko), 45 z obce Opcina Bilje (Croatia), 20 z obce Markotabödöge (Maďarská
republika), 45 z obce Kóny (Maďarská republika) a 40 z obce KRAJEVNA SKUPNOST ZITKOVCI (Slovenia), a
z hostiteľskej obce z obce Lúč na Ostrove (Slovenská republika) 450 ľudí.
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Lúč na Ostrove (Slovenská republika),od 21/07/2017 do
23/07/2017
Stručný opis:
Dňa 21/07/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na nasledovné aktivity:
8:00 – 23:00 Technologické a organizačné činnosti spojené s kultúrnymi podujatiami, workshopmi, konferenciami
10:00 – 16:00 Príchod hostí, pomoc pri preprave účastníkov a ich ubytovaní
16:00 – 18:30 Uvítacia schôdza - "EURÓPSKA SAMOSPRÁVA A DOBROVOĽNÍCTVO" - 6 prezentácií
projektových partnerov o ich municipalite
19:00 – 19:30 Výstava fotografií na tému "Dobrovoľníctvo v strednej Európe", z fotografií zhromaždených 6
partnermi projektu vo svojej vlasti
19:35 – 20:15 Výstava detských výkresov na tému "My sme budúcnosť EÚ", nakreslili deti z municipalít 6
projektových partnerov vo svojej vlasti o tom ako vidia EÚ
21:30 – 23:00 “Tradície v strednej Európe "- kultúrny program. Predstavili sa kultúrni predstavitelia miestnej kultúry
partnerských organizácií
Dňa 22/07/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na nasledovné aktivity:
8:00 – 03:00 Technologické a organizačné činnosti spojené s kultúrnymi podujatiami, workshopmi, konferenciami
9:30 – 11:00 Workshop s charakterom otvoreného diskusného fóra na tému „Diskusia o budúcnosti Európy“.
Diskusia, na ktorú občania boli pozvaní, aby sa zúčastnili, vyjadrili sa
10:00 – 17:00 Informačný stánok EÚ - šírenie informácií o EÚ prostredníctvom prezentačných materiálov,
prostredníctvom dotazníkov a videozáznamov o “DOBROVOĽNÍCTVE, EUROSKEPTICIZMU a BUDÚCNOSTI
EURÓPY”
10:00 – 17:00 Informačné stánky projektových partnerov - ponúkajúce informácie o 5 partnerských zahraničných
samosprávach
10:30 – 13:00 Výstava technických zariadení miestneho dobrovoľného hasičského zboru a prezentačná show
dobrovoľných hasičských zborov z obce Lúč na Ostrove, z oblasti obce Lúč na Ostrove, z okresu Dunajská Streda
13:00 – 14:00 Workshop s charakterom otvoreného diskusného fóra na tému "Pochopenie a diskusia o
euroskepticizmu". Diskusia, na ktorej občania dostali možnosť, aby sa vyjadrili.
14:30 – 16:30 Konferencia na tému " DOBROVOĽNÍCTVO A AKTÍVNE OBČIANSTVO V EURÓPSKEJ
INTEGRÁCII" s účasťou odborníkov a rôznych predstaviteľov z partnerských obcí
18:00 – 24:00 “Farebný Dunajský región "kultúrny program. Predstavili sa kultúrni predstavitelia hostiteľskej obce a
Dunajského regiónu.

Dňa 23/07/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na nasledovné aktivity:
09:00 – 14:00 Technologické a organizačné činnosti spojené so zatváraním udalostí, príprava výsadby stromov,
odchod účastníkov podujatia
9:30 – 10:30 Vysádzanie “STROMOV DOBROVOĽNÍCTVA EÚ", každý predstaviteľ partnerských organizícií
projektu zasadil 1 strom, čo bol motívom toho, že každý môže pomôcť a spojiť sa s rôznymi komunitami v EÚ, a to
robí z EÚ lepšie miesto

