Európa pre
občanov
Projekt “Spoločne budujeme budúcnosť EU” financovala
Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"
Účasť: projekt umožnil stretnutie 600 občanov, z ktorých 35 pochádzalo z obce Kaposszekcső (Maďarská
republika), 45 z obce Žlutava (Česká republika) a 70 z obce Halászi (Maďarská republika).
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Komoča od 31/07/2020 do 02/08/2020

Stručný opis:
Dňa 31/07/2020 stretnutia zamerali pozornosť na nasledovné aktivity:
8: 00-10: 00 - Príchod hostí, výstavba vonkajších prezentačných stanov.
10:15 - 10:30 Registrácia účastníkov
10: 30-12: 00 Samosprávno - občianske fórum
Miestne samosprávy a mimovládne organizácie zúčastnené na projekte predstavili v rámci fóra svoju obec,
mimovládne organizácie, aktivity, implementované a plánované projekty, miestne produkty a publikácie.
Prezentovali osvedčené postupy, vymieňali si skúsenosti, uskutočňovali výmenu nápadov a plánovali ďalšie
spolupráce a spoločné projekty na budúci rok.
12:00 - 13:00 Slávnostný obed s miestnymi príchuťami
13: 00-15:00 „Spoločne budujeme budúcnosť EÚ“ - diskusia a fórum otázok a odpovedí s partnermi projektu,
miestnymi a regionálnymi mimovládnymi organizáciami, zástupcami obcí a okresov v regióne o kľúčových
otázkach a problémoch ovplyvňujúcich budúcnosť EÚ, Brexit, právne príležitosti a prekážky v EÚ, minimalizácia
euroskepticizmu a rozhodovacie procesy EÚ.
17: 30-20: 00 Európa je náš domov, starajme sa o ňu! - užitočné prednášky pre všetky vekové kategórie.
„Zero Waste“- ročne vyprodukujete 480 kg odpadu! Likvidácia odpadu a nakladanie s odpadom v EÚ, použitie
recyklovateľných materiálov v domácnosti a na spoločenských udalostiach. Prezentácia občianskeho združenia
KompAkt.
„Možnosti dotácií v cestovnom ruchu“ - prezentácia Judit Csókás pre samosprávy a mimovládne organizácie.
„Výhody členstva v Európskej únii“ - prednáška, výmena názorov, Zsuzsanna Szabó, kancelária Europe Direct
21:00 Folklór strednej Európy - Tanečný dom a tanečná výchova

Dňa 01/08/2020 stretnutia zamerali pozornosť na nasledovné aktivity:
08:00 - 14:00 Malý farmársky trh - s malovýrobcami a remeselníkmi v regióne
08: 30-14: 00 „Stretnutie chutí s tradíciami“ - „Chuťový stôl regiónov“ - ochutnávka jedál, výmena receptov
10: 00-13: 00 Ostrov hračiek - maľovanie na tvár, nafukovacie hrady, tradičné hry pre najmenších v zručnosti.
10: 00-15:00 Interaktívne stretnutia a informácie o Európskej únii (symboly Európy, kvíz o EÚ, hravé kvízy pre deti)
11:00-13:00 Kurzy remesiel a prednášky pre deti i dospelých
13:00-15:00 Stan pre zdravie na ochranu zdravia obyvateľov Európy - výroba a ochutnávka zdravého jedla z
rastlinných surovín na ochranu zvierat a planéty. Prednáška šéfkuchára Vojta Artza.
15:30-17:00 Videorozhovory s účastníkmi podujatia - „Inteligentní sa môžu mýliť“ - kvízové otázky o hlavných
mestách EÚ, EÚ.
Od 19:00 MiddlEU-Music - koncerty populárnejj hudby
Dňa 02/08/2020 stretnutia zamerali pozornosť na nasledovné aktivity:
10: 00-12:00 Vyhodnotenie udalosti, spätná väzba, zdieľanie skúseností
13:00 - 16:00 Výlet s partnermi projektu v regióne
Od 17:00 Ukončenie podujatia, odcestovanie hostí.

