Európa pre
občanov
Projekt Žijeme folklórom (v podaní 4 národov) financovala Európska
únia v rámci programu Európa pre občanov

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"

Účasť: projekt umožnil stretnutie 1280 občanov, z ktorých 1100 pochádzalo z domácej obce Diakovce
(Slovenská republika), 45 pochádzalo z obci Karád (Madarsko), 45 pochádzalo z obce Kakasd (Madarsko), 45
pochádzalo z obce Temerin (Srbsko) a 45 pochádzalo z obci Lunca de Sus (Rumunsko)
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Diakovce (Slovenská republika) od 01/07/2016 do 05/07/2016
Stručný opis:
Každý deň bol tematicky spracovaný.
Dňa 01/07/2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na uvítanie všetkých účastníkov navzájom. Tomu slúžilo
aj predstavenie miestneho spevokolu či predstavenie krás hlavného organizátora čím sa vytvorila priateľská
atmosféra medzi účastníkmi. Prostredníctvom posedenia zástupcov sa preberala súčasná spolupráca a
rozdiskutovali sa ďalšie tematiky spolupráce. Vrámci poobedia boli pripravené aj športové aktivity či tvorivé
dielne. Deň bol ukončený krásnym divadelným predstavením.
Dňa 02/07/2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na EÚ tematiky v podaní skúsených lektorov, vďaka
ktorým sa zabezpečilo odborné podávanie vedomostí o EÚ. Taktiež počas celého dňa boli k dispozícií aj
propagačné materiály pre účastníkov podujatia. V rámci doobedia boli pripravené aj tanečné vystúpenia v podaní
partnerskej obce. Doobedie druhého dňa bolo pestré vďaka čomu sme udržali účastníkov podujatia v pozore
venovali sme sa ťažkej téme v podobe upriamenia pozornosti na krajiny tretieho sveta. Pozvaním dobrovoľníkov
zo zahraničia sa lepšie dostali účastníci do danej problematiky. Počas večera boli pripravené hudobné a tanečné
vystúpenia. Večer bol zakončený pouličnou zábavou vďaka ktorej sa vytvorila priateľská atmosféra medzi
účastníkmi podujatia.
Dňa 03/07/2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na pestrosť prestriedandia tematík. Začali sme
slávnostnou omšou spojenou s prezentáciou o histórii miestneho kostola. Vďaka besedám v zastúpení
jednotlivých samospráv sa prediskutovalo aktívnejšie zapájanie sa do vecí verejných. Počas doobedia boli
pripravené aj športové súťaže pre všetkých bez ohľadu na vek či národnosť. Poobedie bolo pestré vďaka
prestiedaniu jednotlivých aktivít. Začali sme európskym občianstvom, aby sme boli hrdými kým sme, kde žijeme.
Pre najmenších bolo hravou formou pripravené spoznávanie krajín EÚ. Gastronomickou aktivitou sme vyvolali v
účastníkoch súťaživosť prezentovať svoj národ čo najlepšie. Počas večerných hodín bol vyhradený priestor pre
hudbu a tanec.
Dňa 04/07/2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na náhľad do sveta tradična, poukázania hrdosti
jednotlivých partnerským obcí na uchovávanie ľudových tradícií, remesiel a dôležitosti ich uchovávania aj pre
ďalšie generácie. Jednotlivé partnerské obce sa ukázali prostredníctvom prezentovania svojich diel. Bolo
potrebné zapájať deti i mládež do života tradícií. Venovali sme sa pestrým aktivitám v podobe prezentovania
histórie kultúr, zvykov, a tradícií medzi partnerskými obcami na čo sú nesmierne hrdé. Vytvoril sa prirodzený
záujem od najmenších až po najstarších venovať sa týmto aktivitám a šíriť ich ďalej z generácie na generáciu.
Nezabúdať na to kým sme a až kam siahajú naše korene. Gastronomickou aktivitou sa umocnil zážitok z celého
dňa. Zavŕšili sme štvrtý deň večernou ľudovou zábavou.
Dňa 05/07/2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na mládež v zastúpení jednotlivých partnerských obcí sa
poukázalo nielen na dôležitosť súdržnosti ale aj potreby zapájania sa do vecí verejných nakoľko je mládež našou
budúcou generáciou. Deti sme vtiahli do sveta dobrovoľníctva hravou formou čím sa v nich vytvoril pocit
aktívneho zapájania sa do spoločnosti. Je bolo aj bude len na nás aká bude budúcnosť EÚ aj prostredníctvom
aktívnejšieho dobrovoľníctva. Poukázali sme na krásy regiónu, v podobe predstavenia pôsobností samospráv,
predstavením pôsobností miestnych mimovládnych organizácií, ktoré sa podieľajú na bohatom kultúrnospoločenskom živote obcí počas celého roka.
Celý zážitok bol umocnení výletom do okolia vďaka ktorému vznikli medzi deťmi a mládežou silné priateľstvá,
ktoré sa budú udržiavať až do dospelosti. Čím sa zabezpečilo šírenie osvety partnerstva aj do budúcnosti.

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.

