Názov podujatia: "Spoločne v Európe“
Termín realizácie: 06/05/2016 – 08/05/2016

Cieľ projektu:
Poslaním projektu bolo podporovať všetky vekové kategórie v duchu rovnosti príležitostí pre
zapojenie a rozvoj spoločnej európskej identity, hodnôt, histórie a kultúry. K cieľom od prvého
podnetu jeho realizácie patrilo hlavne presadzovanie spoločných myšlienok, ako sú povzbudenie
občanov aby sa aktívne zapájali do spoločenských aktivít EÚ, nebáť sa vysloviť svoj názor
a skúsenosti vo všetkých sférach, pretože tým sa vytvárajú silnejšie partnerstvá a užšia spolupráca
medzi jednotlivými krajinami EÚ. Za týmto účelom partneri spoločne zostavili celý program
podujatia tak, aby sa všetci účastníci aktívne podieľali na jeho realizácii. Podujatie odrážalo
spoločnú minulosť Európy, jej hodnotový systém a presadzovanie osobnej zodpovednosti za rozvoj
EÚ.
Prostredníctvom účastníkov zastupujúcich záujmové združenia, neziskové organizácie, ako aj
predstaviteľov obce poukazuje na dôležitosť šírenia tradícií, spoločnej kultúry, histórie
i dobrovoľníctva. Dobrovoľníckou činnosťou sa občania zapájali priamo do rozvoja spoločnosti
a jeho politického života. Bohatým programom sa zvýšilo povedomie občanov o bohatstve
kultúrneho a jazykového prostredia. Podujatie podporilo vzájomné porozumenie a toleranciu.
Prostredníctvom jednotlivých aktivít prispelo k rozvoju európskej identity. Rôznorodým programom
podujatie poukázalo na špecifické ciele projektu, ktorými boli zvyšovanie povedomia hodnôt EÚ,
podporovať demokratickú a občiansku účasť občanov na úrovni Únie, podporovať multikultúrny
dialóg i angažovanosť v oblasti dobrovoľníctva. Výsledkom boli zmeny postoja občanov k EÚ,
samotní občania sa presvedčili, že aj oni sú rovnocennými článkami EÚ.

Prínosy projektu:
• Zvýšilo sa povedomie ľudí, ktorí budú mať v budúcnosti možnosť využiť získané vedomosti
o EÚ.
• Občania boli informovaní o aktuálnej situácii v ostatných štátoch EÚ a získali prehľad o jej
dianí a prínosoch pre nás ostatných.
• Najdôležitejším dopadom celého podujatia bolo vytváranie silnejších a dlhodobejších
priateľstiev a nasmerovania ďalšieho rozvoja partnerstva.
• Prínos realizácie podujatia na deti je možné sledovať predovšetkým v aspekte vytvárania
vzájomných kamarátskych vzťahov s rovesníkmi v rovnakom veku z partnerských obcí.
• Seniori sa aktívne zapojili do diskusií o histórii ako pamätníci, a boli tzv. nositeľmi minulosti.
V rámci podujatia sa aktívne zapájali do kultúrnych programov, najmä do tých, ktoré sa
niesli v duchu zvykov a tradícií.
• Celé podujatie sa nieslo v duchu tradícií, remesiel a zvykov. Je veľmi dôležité šíriť osvetu
EÚ, odovzdávať skúsenosti mladšej generácii, poukázať na krásy regiónov, hrdosť
na kultúry a zvyky. Dané podujatie to splnilo podľa očakávaní.
• Dospelí si tiež v rámci podujatia vytvorili a upevnili priateľské vzťahy s ostatnými účastníkmi
iných štátov. V rámci takýchto podujatí je dobré zapojiť väčšiu časť občanov, aby získali
vedomosti a skúsenosti s podobnými aktivitami, čo sa v konečnom dôsledku aj naplnilo.
• Tým sa vyzdvihol demokratický princíp fungovania Európskej únie a poukázalo sa

na základné hodnoty a práva európskeho občana.
• Došlo k užšej výmene skúseností a názorov medzi organizáciami, zástupcami obcí,
inštitúciami ale hlavne medzi občanmi.
• V neposlednom rade bol dôležitým dopadom prínos dobrovoľníctva, ktorého hlavná
myšlienka sprevádzala účastníkov počas celej doby realizácie podujatia.

