Európa pre
občanov
Projekt « Rozšírme si obzory o EÚ » financovala Európska únia v
rámci programu Európa pre občanov

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"
Účasť: projekt umožnil stretnutie 880 občanov, z ktorých 700 pochádzalo z domácej obce Kostolné Kračany
(Slovenská republika), 70 pochádzalo z Rabapatona (Madarsko) 60 pochádzalo z obce Stara Moravica (Srbsko)
a 50 pochádzalo z obci Sâncraiu (Rumunsko)
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Kostolné Kračany (Slovenská republika) od 17/06/2016 do
19/06/2016
Stručný opis:
Dňa 17/06/2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na prezentovanie miestnej akčnej skupiny od
predstavenia jej členov až po turistické zaujímavosti v regióne. Práve danou aktivitou sme poukázali na hrdosť
miestnych na svoj región, na jeho neustále propagovanie a zviditeľňovanie v širokom okolí.
Úvodné aktivity podujatia boli dalej zamerané na uvítanie všetkých účastníkov navzájom. Tomu slúžila aj výstava
umeleckých diel či vystúpenie miestnych detí, počas ktorej sa vytvorila priateľská atmosféra medzi účastníkmi.
Prostredníctvom posedenia zástupcov z jednotlivých partnerských obcí sa prediskutovala súčasná spolupráca i
ďalšie tematiky možnej spolupráce.
Účastníci sa zároveň zoznámili s históriou a pôsobením EÚ vdaka prednáške pod vedením lektorov. Jedná sa o
dôležitý dopad pre projekt, pretože počas celej jeho realizácie boli prezentované práve európske hodnoty. Pod
dohľadom skúsených lektorov sa zabezpečilo plnohodnotné odovzdávanie vedomostí jednotlivým účastníkom.
Lektori boli k dispozícií počas celých troch dní. Vzdelávaciu aktivitu prestriedala športová aktivita na vytvorenie
príjemnej atmosféry. Hudobným večerom sa vytvorila priateľská uvoľnená atmosféra, ktorá na záver krásne
ukončila prvý deň podujatia.
Dňa 18/06/2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na pohľady do súčasnosti EÚ, poukázali na dôležitosť
pomoci menej rozvinutým krajinám či na široké pôsobenia miestnych spolkov. Venovali sme dostatočnú
pozornosť popri EÚ tematikám aj tematike dobrovoľníctva, na ktoré nesmieme zabúdať. Chceli sme podporiť
zmysel významnosti dobrovoľníctva v každom jednom účastníkovi. Posedením s dobrovoľníkmi, ktorý sa vrátili z
menej rozvinutých krajín vdaka rozhovorom o ich spôsobe života, o vzdelaní a pracovnom živote, či o náhľade
do trávenia ich voľného času sme dospeli k ich reálnym každodeným pocitom a skutočnosti že je potrebné zmeniť
myslenie a postoj ľudí a začať v prom rade každý sám od seba.
Popoludnie druhého dňa patrilo pestrým aktivitám od dobrovoľníctva cez predstavenie jednotlivých partnerských
obcí až po večernú zábavu. Vytvorením aktivít špeciálne určených pre všetkých bez ohľadu na vek či národnosť
sme dali najavo dôležitosť ich súdržnosti v rámci partnerstva. Večer bol plný kultúrnych zážitkov v podobe hudby
a tanca v podaní predstavení z jednotlivých partnerských obcí.
Dňa 19/06/2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na rôznorodosť prestriedania jednotlivých aktivít vdaka
čomu bol dynamický a plný očakávaní. V rámci posledného dňa sme venovali svoju pozornosť a prikladali
dôležitosť nielen svätej omše spojenej s úctou padlých vojakov ale i gastronómií v podobe predstavení
partnerským obcí, nezabudli sme ani na deti, v podobe zaujímavého a pútavého programu v rámci poznávania
krajín EÚ hravou formou. Bolo veľmi dôležité nenásilnou formou rozširovať ich obzory v rámci vedomostí EÚ
nakoľko sú našou budúcou generáciou.
Popoludňajší program sa niesol v duchu zamyslenia sa nad ďalšou pôsobnosťou v EÚ. Koniec programu
podujatia bol venovaný diskusii vďaka ktorej sa upevníl zážitok z trojdenného podujatia v každom účastníkovi. Pre
najmenších bolo pripravené detské jazykové okienko. Hostia odchádzali domov plní dojmov a entuziazmu s
prianím pokračovať aj do budúcnosti. Tým sa naplnili naše hlavné ciele projektu.

Platí pre 2.2 "Opatrenie pre siete medzi mestami",
2.3 "Opatrenie pre projekty občianskej spoločnosti"
Oblasť 1: "Európska pamiatka"
Počet podujatí, ktoré sa uskutočnili v rámci tohto projektu … :
Podujatie 1
Účasť: podujatie umožnilo stretnutie … občanov, z ktorých … pochádzalo z mesta … (krajina), … z mesta ….
(krajina) atď.
Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v … (mesto, krajina) od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr
Stručný opis: účastníci podujatia zamerali pozornosť na …
Podujatie 2
Účasť: podujatie umožnilo stretnutie … občanov, z ktorých … pochádzalo z mesta … (krajina), … z mesta …
(krajina) atď.
Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v … (mesto, krajina) od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr
Stručný opis: účastníci podujatia zamerali pozornosť na …
Podujatie 3
Účasť: podujatie umožnilo stretnutie … občanov, z ktorých … pochádzalo z mesta … (krajina), … z mesta …
(krajina) atď.
Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v … (mesto, krajina) od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr
Stručný opis: účastníci podujatia zamerali pozornosť na …
Podujatie 4, 5 atď.

