EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A «Legyen önkéntes tűzoltósági testület vagy egyéb kezdeményezés
tagja a sikeres Európáért» projektet az Európai Unió finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében
Alprogram: „Demokratikus elkötelezettség és a polgárok részvétele”,
intézkedés 2.1 „Testvérvárosi partnerség"
Részvétel: a projekt 195 meghívott nemzetközi résztvevő találkozóját tette lehetővé, közülük 45 Comuna
Frumoasa település (Románia), 45 Opcina Bilje település (Horvátország), 20 Markotabödöge Község
Önkormányzatának (Magyar Köztársaság), 45 Kóny község Önkormányzatának (Magyar Köztársaság) és 40
KRAJEVNA SKUPNOST ZITKOVCI község (Szlovénia) lakosai voltak, valamint 450 résztvevő Lúcs község
(Szlovák Köztársaság) lakosa.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Lúcs (Szlovákia) volt, 2017/07/21 és 2017/07/23 között.
Részletes leírás:
2017/07/21-én az alábbi aktivitások valósultak meg:
8:00 – 23:00 Kulturális eseményekkel, workshopokkal, konferenciákkal kapcsolatos technológiai és szervezési
tevékenységek
10:00 – 16:00 A vendégek érkezése, segítség a résztvevők szállításában és elszállásolásukban
16:00 – 18:30 Üdvözlő találkozó - "AZ EURÓPAI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNKÉNTESSÉG" – a 6
projektpartner bemutatkozása
19:00 – 19:30 Az "Önkéntesség Közép-Európában" című fotókiállítás, a 6 projektpartner által hazájukban gyűjtött
fotókból
19:35 – 20:15 Gyermekrajzok kiállítása "Mi vagyunk az EÚ jövője" címmel, melyeket a 6 projektpartner
községeinek gyermekei saját hazájukban készítettek arról hogyan látják az EÚ-t.
21:30 – 23:00 “Hagyományok Közép-Európában "- kulturális program, melyen bemutathatták tehetségüket a
partner szervezetek helyi kulturális képviselői
2017/07/22-én az alábbi aktivitások valósultak meg:
8:00 – 03:00 Kulturális eseményekkel, workshopokkal, konferenciákkal kapcsolatos technológiai és szervezési
tevékenységek
9:30 – 11:00 Workshop nyílt vitafórum jelleggel "Beszélgetés Európa jövőjéről" címen. Beszélgetés, melyen
a községek lakosai is résztvettek, kifejezhették magukat
10:00 – 17:00 EU információs sátor - az EU-ról szóló információk terjesztése prezentációkkal, kérdőívek és videofelvételek segítségével az "AZ ÖNKÉNTESSÉGRŐL, EUROSZKEPCITIZMUSRÓL ÉS EURÓPA JÖVŐJÉRŐL"
címen
10:00 – 17:00 Projektpartnerek információs sátrai – információkat nyújtottak a partner községekről
10:30 – 13:00 A helyi önkéntes tűzoltóság testület technikai felszerelésének kiállítása és a lúcsi, a környékbeli és a
dunaszerdahelyi járásbeli önkéntes tűzoltósági testületek bemutató show-ja
13:00 – 14:00 Workshop nyílt vitafórum jelleggel "Az euroszkepticizmus megértése és megvitatása" címen, melyen
a községek lakosai is résztvettek, kifejezhették magukat
14:30 – 16:30 Az “Önkéntesség és aktív polgárság az európai integrációban” című konferencia a partnerközségek
szakértőivel és más képviselőivel
18:00 – 24:00 “Színes Duna Régió "kulturális program. A vendéglátó település és a Duna régió kulturális
képviselői mutatkoztak be.

2017/07/23-án az alábbi aktivitások valósultak meg:
09:00 – 14:00 Az események lezárásával, a faültetés előkészítésével kapcsolatos technológiai és szervezési
tevékenységek, a résztvevők hazautazása
9:30 – 10:30 Az "EÚ-s ÖNKÉNTESSÉG FÁI" elültetése, a projekt partner-községeinek képviselői 1-1 fát ültetttek,
ami motívuma annak, hogy mindenki segíthet és kapcsolatot létesíthet az EU különböző közösségeivel, hogy az
EÚ jobb hely legyen

