3.-6. aug. 2017.

Lumea Europei
3. aug. 2017
JOI
ZIUA ”CU EUROPA ÎMPOTRIVA EUROSCEPTICISMULUI”
10:00 – 15:00
• Primirea oaspeților
15:00 – 20:00
• Euro-scepticism în țările UE – workshop
și discuție
• Beneﬁciile membrilor UE – Prezentarea
proiectelor al sectorului civil coﬁnanțat
din fondurile structurale
• E = mc2 => Europa = satele membre x
cetățeni2 – prezentare interactivă despre UE
• Street Kings – expoziție de artiști de
artă stradală cu tema ”UE și țările sale”

4. aug. 2017
VINERI
ZIUA INTERNAȚIONALĂ A SOLIDARITĂȚII
09:00 – 15:00
• Strada organizațiilor non-proﬁt și a
autorităților locale (CZ, RO, SRB, SK)
– prezentarea organizațiilor locale și
non-proﬁt ale regiunilor partenere
SzRKE Centrul Diaconu, Komarom, SK:
• Mecanismul al solidarității în UE: discuții
despre solidaritate în comunitățile, regiunile și în interiorul Europei
• Voluntariat – cu noi și împotriva noastră – workshop în tema de voluntariat,
schimb de experiență între organizațiile
civile
• Atelier de creativitate a solidarității –

preparare de ornamente pentru a sprijinirea activitatea organizației ”Omul în
pericol”
15:00 – 18:00
Europe Direct, Komarom (SK):
• Europe Direct, Komarom (SK): Ocupații
interactive și informații despre Uniunea
Europeană
Subiecte:
• De ce este bun UE? – Discuție cu privire
la opiniile despre UE
• Cunoști statele UE? – competiție,
cunoașterea competitivă a tinerilor
despre UE
• Concursuri de joacă pentru toate vârste
• Colțul de joacă pentru copi
18:00 – 24:00
• Orchestră de țitera din Ebed
• Dans internațional: cu formația Pósfa

5. AUG. 2017
SÂMBĂTĂ
ZIUA ÎNTÂLNIRII CULTURILOR ȘI A
TOLERANȚEI
09:00 – 13:00
• Gastronomia colorată: Competiție
gastronomică a națiunilor
• Târg tradițional de artizanat - vânzarea obiectelor făcute de mână și cele
făcute în ”atelierul solidarității”
• Gastro kids: Colț de joacă pentru copii
• Școala de limbi străine – predarea cuvintelor de bază ale limbilor naționale
prezente
• Migrația în centru!

• Toleranța și respectul ”altora”!:
conversație condusă de un istoric local
• Expoziție de fotograﬁi despre criza
migrației actuale
13:00 – 24:00
• Viața străinilor în Slovacia – Convorbiri
cu persoane din străinătate, care stă
în Slovacia de mai mulți ani – despre
viața lor, despre acceptarea lor de către oameni, despre diﬁcultăți pe care
trebuia să învingă.
• Film documentar despre străini cu titlu
”Și noi suntem acasă aici”
Prezentarea grupurilor de dans popular
și orchestre tradiționale:
• Kis Bellő, Ógyalla
• Kis Zúzó, Érsekújvár
• Mórincza, Nagykér
• Mojmírovce
• Orchestră de țitera Ebed
• Orchestră de țitera Rozmaring-ág,
Szímő

6. aug. 2017
DUMINICĂ
ZIUA CONSOLIDĂRII A PRIETENIEI
09:00 – 15:00
• Călătorie în orașul Guta: moara și împrejurimile sale
• Evaluarea și închiderea evenimentului
• Rămas bun de la participanți
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