
 
 

 

Projekt Čo vieš o Európe financovala Európska únia v rámci programu  
Európa pre občanov 

 

 

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest" 
 
Účasť: projekt umožnil stretnutie 540 občanov, z ktorých 400 pochádzalo z obce Bulhary (Česko), 60 z obce 
Bodza (Slovensko), 40 z obce Dabronc (Maďarsko), 40 z obce Bakonysárkány (Maďarsko). 
 
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Bulharoch (Česko) od 06/10/2017 do 08/10/2017 
 
Stručný opis: 
 
Dňa 06/10/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na tému migrácie. Projekt začal slávnostným otvorením. 
Tu sa predstavili zástupcovia partnerských obcí, ako aj program na nasledujúce tri dni a podpora projektu zo 
strany Európskej Únie. Následne sa už účastníci začali venovať téme migrácie. Z výstavy fotografií, ale aj diskusie 
s reálnymi migrantmi vyplynula nutnosť riešenia problematiky zdola – od občanov. Občania sa zároveň dozvedeli, 
prečo ľudia utekajú zo svojich domovov a čo očakávajú od života v Európe. Vďaka tomu vzrástlo pochopenie 
solidarity medzi občanmi. Príspevkom k téme bola aj prítomnosť slovenského partnera – obce Bodza, ktorá sa 
nachádza v národnostne zmiešanom území. Jej obyvateľmi je početná maďarská národnostná menšina. Jej 
predstavitelia poukázali na aspekty života minority v štáte so slovenskou majoritou. Týmto sa téma migrácie 
rozšírili aj na spolužitie majority s minoritami. Večer patril voľnočasovým aktivitám, ktoré pomáhali spájať 
účastníkov. 
 
Dňa 07/10/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na Európsku Úniu. V dopoludňajších hodinách bol pre 
účastníkov otvorený Európsky infostánok. Jeho úlohou bolo sprostredkovať informácie o EU vo forme brožúr 
a tlačených propagačných materiálov. Zároveň pre najmenších tu boli pripravené jednoduché hry týkajúce sa EU. 
Týmto sa podporovalo väčšie pochopenie EU zo strany občanov. Doobeda sa realizovala vedomostná súťaž pre 
mladých účastníkov. Téma súťaže bola: Čo vieš o Európe. EU prítomní občania spoznávali aj cez finančnú pomoc, 
ktorú poskytuje členským štátom. Vďaka nej sa partnerské obce rozvíjajú po infraštruktúrnej aj sociálnej stránke. 
Prezentované boli v rámci okrúhleho stola projekty, ktoré realizovali partneri a spolufinancovala ich EU. Týmto sa 
poukázalo na benefity členstva v EU a jej prínos k životom občanov. V rámci programu bolo predstavené aj 
dobrovoľníctvo, ktoré môže vykonávať každý z nás. Táto aktivita pomohla prebudiť v účastníkoch zmysel pre 
dobrovoľníctvo. Popoludní sa začali tvorivé dielne zamerané na šikovnosť, ako aj zábavný program pre deti. Ich 
princípom bolo spájanie ľudí. Svoje vedomosti o EU si vyskúšali aj dospelí účastníci v rámci 2. kola súťaže Čo vieš 
o Európe. V rámci aktivít sa prezentovala aj kultúra partnerských obcí. Účastníci spoznali multikulturalizmus 
Európy a zároveň jednotlivé partnerské obce z hľadiska kultúry. To pomohlo pri tvorbe priateľstiev. 
 
Dňa 08/10/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na formálne spájanie sa. Po svätej omši sa aktívni 
zástupcovia partnerských obcí z radov bežných občanov stretli pri okrúhlom stole. Témou bola solidarita medzi 
občanmi, partnerskými krajinami a vo vnútri EU. Vďaka spoločnej diskusii občania poukázali nielen na potrebu, ale 
aj na konkrétny príklady solidarity medzi sebou, medzi zástupcami rôznych etník prítomných na území 
partnerských obcí, ale aj medzi národmi. Počas dňa prebiehala aj vzdelávanie o EU. V rámci prezentácie bola 
predstavená história EU. Naplneným cieľom bolo šíriť informácie a zbližovať EU a občanov. V rámci aktivít sa 
prezentovala aj medzinárodná kuchyňa. Spoločné sadenie stromov partnerstva bolo bodkou za úspešným 
podujatím. V rámci vyhodnotenia si prítomní pripomenuli významné míľniky podujatia a rozlúčili sa. Týmto sa 
podarilo naplniť ciele projektu. 
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