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Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest" 
 

Účasť: projekt umožnil stretnutie 359 občanov, z ktorých 134 pochádzalo z mesta Trstená (Slovensko), 69 z Gminy  
Jablonka (Poľsko), 28 z OZ V.I.A.C. Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže (Slovensko), 28 z mesta Isaszeg 
(Maďarsko), 38 z mesta Žirovnice (Česká republika), 42 z mesta Hořice (Česká republika), 20 z Občianskeho 
združenia MAS Orava (Slovensko) 
 

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v meste Trstená, Slovenská republika, od 10.11.2016 do 12.11.2016 
 

Stručný opis: 
 

Dňa 10.11.2016 zástupkyňa primátora mesta oficiálne privítala účastníkov podujatia, predstavila im hlavnú 
myšlienku projektu, jednotlivých partnerov a ich úlohy v projekte, predstavila históriu a dôvody spolupráce, poukázala 
na dôležitosť spolupráce a súdržnosti krajín a miest v Európe, spolupráce partnerských miest, spoločnej podpory 
hodnôt EÚ. Vo večerných hodinách sa konalo neformálne stretnutie starostov a primátorov partnerských miest, 
tvorcov miestnych a regionálnych politík a predstaviteľov neziskového sektora. Cieľom stretnutia bola diskusia o 
témach, oblastiach, iniciatívach a projektoch pre budúcu spoluprácu. Súčasťou diskusie bolo identifikovanie 
aktuálnych problémov na úrovni samospráv (obcí) a hľadanie spoločných prístupov k riešeniu problémov 
prostredníctvom EÚ projektov, spolupráce so zapojením a spoluprácou s organizáciami 3.sektora.  
 
Dňa 11.11.2016 zástupcovia z partnerských miest predstavili účastníkom podujatia úspešné projekty občianskych 
iniciatív podporených zo zdrojov EÚ, ktoré výrazne prispeli k fyzickej zmene prostredia alebo podporili komunitný a 
sociálny život v obci. Následne sa konala diskusia na tému „Ako čeliť aktuálnemu problému zvyšovania 
nezamestnanosti mladých ľudí“. Účastníkom podujatia boli predstavené možnosti využívania lokálnych nástrojov v 
boji proti nezamestnanosti, príklady dobrej praxe domácej dobrovoľníckej služby (OZ VIAC) a vzťah dobrovoľníctva 
smerom ku trhu práce. Prezentáciou základných princípov demokracie v EÚ, predstavením jej pilierov, práv a 
povinností s ňou spojených ako aj to, ako sa pohľad a vnímanie demokracie mení v kontexte meniacej sa EÚ 
(migračná vlna, radikalizmus), účastníci podujatia získali prehľad o základných princípoch demokracie 
uplatňovaných na úrovni EÚ, získali informácie o tom ako je pojem demokracia chápaný na úrovni EÚ, ako sa mení 
v čase a aké externé faktory môžu vnímanie demokracie ovplyvňovať. Ako je výchova a vedenie k demokracii 
podporované zo strany EÚ a z úrovne členských štátov. Diskusia sa konala za účasti Vedúceho zastúpenia 
Európskej komisie na Slovensku.  Pre deti boli pripravené aktivity zamerané na budovanie vzťahu k EÚ u najmenších 
detí. Štáty EÚ im boli prestavené jednoduchým a hravým spôsobom, pre deti bola pripravená mapa EÚ, omaľovánky. 
pexesá s vlajkami EÚ, skladanie EÚ bankoviek, mapy EÚ vo forme puzzle. Počas celého dňa sa zároveň konali 
rôzne kultúrne aktivity ako európsky historický sprievod, európsky remeselný jarmok, gastro festival a kultúrny 
program. 
 
Dňa 12.11.2016 účastníci podujatia zamerali pozornosť na riešenie problémov obcí zúčastnených partnerských 
miest. Prostredníctvom aktívneho workshopu prinášali účastníci podujatia nápady na to, ako by sa dali problémy 
v obci riešiť prostredníctvom aktívneho zapojenia občanov. Workshop nadväzoval na prednášku o aktívnej 
participácií na lokálnej úrovne–ako participovať, aké sú možnosti aktívnej participácie. Výstupy workshopu boli 
prezentované na paneloch počas zvyšku projektu. V popoludňajších hodinách sa konala prezentácia filmu o 
integrácií menšín v jednotlivých štátoch EÚ. Účastníci filmovej prezentácie mohli porovnať integračné mechanizmy 
niekoľkých krajín EÚ (prijatie, integrácia do spoločnosti a pod.). Súčasťou diskusie bola téma ako posledná migračná 
vlna mení EÚ, prijímanie migrantov, meniaci sa spoločenský pohľad túto tému. V podvečer sa konal záverečný 
ceremoniál spojený s prezentáciou výstupov aktivít realizovaného projektu, zhodnotením projektu, slávnostným 
rozlúčením sa s predstaviteľmi partnerských miest. Konali sa rôzne športové kultúrne aktivity ako družobný turnaj 
v kolkoch či prezentácie kultúrneho dedičstva partnerov. Počas celého podujatia dochádzalo k myšlienkovému a 
hodnotovému zbližovaniu účastníkov, k prezentácii zvykov, tradícií, formálnych a neformálnych diskusií, k 
prezentácii kultúrneho dedičstva partnerov.  
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