Európa
a polgárokért
“Europe for us, we for Europe” projektet az Európai únió finanszírozta
Európa a polgárokért programon belül.

Érvényes a 2.1 „Intézkedések a városok együttműködési partnersége dolgában”
Részvétel: a projekt 1338 polgár találkozását tette lehetővé, melyek közül 450 a V.I.A.C. – az ifjúág támogatásának
és fejlesztésének intézményéből (Szlovákia), 560 Trstená városból (Szlovákia), 55 Hořice városból (Cseh
köztársaság), 20 Isaszeg városból (Magyarország), 133 Gminy Jablonka-ról (Lengyelország), 49 Trendum o.p.s
Ostravai nonprofit szervezetből (Cseh Köztársaság) és 71 Expression o.z. Špiská Belá-i nonprofit szervezettől
(Szlovákia) volt.
Hely és időpontok: a találkozás a Szlovákiai Trstená városban 2017.06.08 és 2017.06.11 között jött létre.
Rövid leírás:
Mgr. Branislav Kožuch a V.I.A.C. – az ifjúág támogatása és fejlesztése intézményének elnöke 2017 június 8-án
üdvözölte a projekt részvevőit, tájékoztatta, őket a projekt fő céljairól és egy rövid prezentációban bemutatta a
projektben részvevő szervezeteket. A találkozás informális szellemben folytatódott. Az ismerkedés, a kapcsolatok
kiépítése, és az európai városok kohéziója, ezek együttműködése volt a téma.
2017 június 9-én a Trstenai polgármesteri hivatalban a PhDr. Ing Magdaléna Zmarzláková vezetésével a jelenlévő
városok és szervezetek vezetői, a Felsőárva Falvai és Városai Egyesületének képviselői a Szlovák nemzeti tanács
meghívott képviselőjével, Igor Jackuliak-kal találkoztak és a „Közösen Európáról” című témáról és a fejlesztés
lehetőségeiről tárgyaltak. A beszélgetéshez tartozott a helyi önkormányzatok aktuális problémáinak meghatározása,
az EU projektek által való megoldások keresése és az együttműködés a kormányon kívüli szervezetekkel témakör is.
A továbbiakban a partnerségben álló városok és szervezetek mutatták be azokat a sikeres projekteket, amelyek az EU
forrásokból nyertek támogatást, elősegítették a környezet változását, a községek és városok közösségi és szociális
életének fejlődését. A prezentációk főleg a tapasztalatok átadására, az önkormányzatok együttműködésének
lehetőségeire és a polgároknak, valamint a 3-ik szektornak az álammal való együttműködésére összpontosultak.
Addig, még a városok és szervezetek képviselői tárgyaltak a Trstená-i várostér egy nagy Active Day-é alakult,
amelyik a projekt részvevőin kívül a polgárok bekapcsolódását tette lehetővé. Az Active Day a „Határon túli fesztivál”
néven futott. A nap sport, kulturális, szociális programokkal telt, ahol mindenki megtalálhatta a magának tetsző témát.
A délelőtti gyerekprogram játékokkal, vetélkedőkkel, gyerek attrakciókkal telt, melynek keretén belül a fair play, a
közösségi szellem, az EU-hoz való pozitív viszony építése volt a cél. A legkisebb gyerekeknek az EU-t nekik való
játékos formában mutattuk be. Zászlókat rajzoltak, térképet rajzoltak, hallgatták az EU országok himnuszait,
videofelvételekről megismerhették az európai természetet. Így formálódott bennük az elképzelés a közös Európáról
és fejlődött az európai tudatosság.
A gyerek programmal párhuzamosan zajlott a partner városokból és szervezetekből összegyűlő diákoknak és
fiatalságnak szerevezett program. Ezek nemzetközi csoportokba voltak beosztva és egy wokrshop keretén belül olyan
aktivitásban vettek részt, amelyik főleg a környező világ szépítésére, átalakítására irányult. A fiataloknak az
önkéntességre való elkötelezettsége amelyik a környezet változtatására irányul. az idősek otthonában a szeniorok
arcára mosolyt csalt ki, a gyerek játszóterek új öltözéket kaptak. A polgári társulás udvara megszépült az ügyes és
készséges kezek munkájának hatására. A nagy cél megvalósult – szebbé tenni a környezetet, amelyben élünk. Ez az
akció egyúttal az önkéntesség elvét és ebben a polgárok részvételét is támogatta. Trstená városban párhuzamosan 22
workshop volt folyamatban, amelyek személyes növekedésre, a tapasztalt szlovákiai és külföldi lektorok által vezetett
képzésre irányultak. A wokrshopokon összesen 320 fiatal és felnőtt vett részt. Az unión belüli mozgékonyság
növekedésének lehetősége a nyilvánosság számára fontos, az uniós polgárság támogatására irányul. Ezért a nyilvános
beszélgetésbe a beiktattuk az önkéntességgel kapcsolatos témát is. Önkéntesek, akik Európában külföldön teljesítettek
szolgálatot és a hazai önkéntesek a vita keretén belül adták át a tapasztalataikat amelyek a szaktudás

kiszélesedését szolgálták. Együtt tárgyalták meg, hogy mire jó az önkéntesség, hogyan lehet az önkéntes szolgálatra
jelentkezni, mit nyújthat az önkéntesség és mik a céljai. Ilyen módon a vita részvevői a munkanélküliség megoldására
irányuló megoldásokhoz jutottak. A délutáni órákban az „Egy világ” című fesztivál filmjeit nézhették meg és vezették
a vitát a témában. A rövid filmek a nemzetek közötti különbségekről, a kisebbségek integrációjáról az EU
változásairól, a multikulturalizmus és a tolerancia, a nemzetiségi, vallási… különbségek témákról szóltak. A nap
folyamán a részvevők a közösségi sátorban a Közösségi Központ aktivitásáról, a szervezet szolgáltatásairól a segítség
igénybevételének lehetőségeiről kaptak információt és frissítők fogyasztása mellett beszélgethettek. A nap folyamán
nyílt különféle sportok megismerésére. Spikeball, Corn hole, Kan.jam, Speedminton, Ugróláb, Unicykling, Discgolf,
Panafield kör, Bumperball, Vizi futbal, Human sling dhot, Bungee kötél, Slackline, Workout, Armvrestling, és még
egyéb más. A cél volt a részvevők saját lehetőségeinek lemérése, a személyes határok kibővítése, új dolgok
megismerése, tanulása, új kihívások leküzdése volt. Az esti órákban a projekt részvevői és a város lakosai egy
szabadtéri kultúrprogramon vehettek részt. Tánc, ének, hangverseny, amelyik az összes baráti város tiszteletére
rendezett tűzijátékkal végződött.
2017. június 10-én az Adrenalin Race című futóverseny volt programon. A Rajt Ústie nad Priehradou településen, a
cél Trstenán volt. Az adrenalin futóversenyem 27 négytagú team vett részt, akiknek 6,5 km-es akadályokkal és
meglepetésekkel nehezített pályát kellet lefutni. Az próbára tette a futók kondícióját és egyaránt közösségi szellemét
is. A részvevők kipróbálták, hogy a közösség többre képes mit az egyén. A Trstená-i tér tele volt kézműves sátrakkal,
ahol a mindenki a saját kézműves termékét kínálta. Az egyes kézműves foglalkozásokat helyben ki is lehetett
próbálni. Például ostyasütést, sajátkészítésű szájbalzsam előállítását, twist art, enkaustika… Aktívan bekapcsolódtak
a külföldi részvevők is, aki a saját országuk ételeivel, kultúrájával, modern társasjátékokkal… léptek fel. Délután az
EP parlament képviselőjével, Baranislav Škriepkával rendezett beszélgetésen az EU elveiről, sikereiről beszélgettek
a részvevők. A nap Csúcsa volt a szent Márton templomban rendezett szentmise, amelyen az F6 közös szlovák-roma
zenekar lépett fel.
2017. június 11-éna részvevők a projekt kiértékelésével foglalkoztak és a további együttműködés lehetőségeit
mérlegelték. Végén a szervezetek és városok delegációinak vezetői hivatalosan búcsúzkodtak. A vállalkozás része
volt az a kérdőív, amelyik a kisebbségek integrációjával, a migránsok befogadásával, a szolidaritás kérdéseivel
foglalkozott. Trstená városban a „Demokrácia és diktatúra az extrémek századában” című 190 képből álló kiállítás
nyílt, amelyik a zsarnokság és a szabadság közötti harcokat tárja elénk a 20-ik században. A vállalkozás egész ideje
alatt épültek a kapcsolatok a szlovákiai, lengyelországi, magyarországi, csehországi részvevők között. Kiépítették a
„Közösség határok nélkül” csoportot, új utakat találtak az élet fejlesztésére a városokban és közösen motiválták
egymást. A vállalkozás megmutatta, hogy a városokban és falvakban mennyire fontos az aktív emberek munkája a
közösség érdekében. Európa országainak jövője azoké lesz, akik egyesíteni tudják a jellemet és a bátorságot, akik
nem félnek a tömegből kilépni és vállalni az új kihívásokat.

