Európa pre
občanov
Projekt Breath of Europe financovala Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"
Účasť: projekt umožnil stretnutie 750 občanov, z ktorých 600 pochádzalo z domácej obce Rúbaň a okolia
(Slovensko), 25 z mesta Colmar (Francúzsko), 25 z mesta Gorizia (Taliansko), 25 z mesta Tokod (Maďarsko),
25 z mesta Mikulov (Česko), 25 z mesta Lendava (Slovinsko), 25 z mesta Halászi (Maďarsko).
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Rúbani (Slovensko) od 07/09/2018 do 08/09/2019
Stručný opis:
Dňa 07/09/2018 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na témy: Eurospektizmus nie je pre Európu a Solidarita
medzi euroobčanmi. Podujatie bolo otvorené v ranných hodinách. Zahraniční hostia prišli buď ráno, resp. ešte
v predošlý deň. Podujatie otvorili predstavitelia partnerských organizácií CENTRUM PROSPERITY, O.Z., Conseil
Interprofessionnel des Vins d Alsace, Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA, Tokodi Borkultúra Egyesület,
Město Mikulov, Ustvarjalno BONUS, Halászi község önkormányzat. V rámci slávnostného otvorenia bol
prezentovaný projekt, finančná podpora zo strany Európskej komisie a ďalšie dôležité informácie pre účastníkov.
Po otvorení nasledoval workshop so zástupcom EuropeDirect Komárno o Euroskepticizmus v krajinách EU. Na
workshope boli prezentované postoje EU v konfrontácii s názormi prítomných partnerov. Do európskych tém boli
zapojení aj najmenší účastníci vo forme spoločenských hier s EU tematikou, ako ja kreslením symbolov EU na
asfalt. Popoludní sa účastníci zamerali na spoznávanie výhod členstva prítomných krajín v EU. Boli predstavené
realizovaných projektov civilnej sféry spolufinancované zo štrukturálnych fondov. T.j. účastníci spoznali oblasti
v ktorých je EU nápomocná. Ďalšia aktivita bola zameraná na predstavenie EU. Jednalo sa o interaktívnu
prednášku, vďaka ktorej účastníci získali nové vedomosti a informácie. V rámci besedy ktorá nasledovala vyjadrili
názor na EU. Podvečerné aktivity prvého dňa sa zamerali na tému solidarity. Bola pripravená symbolická ulica
neziskových organizácií, kde sa prezentovali miestne a celoslovenské neziskové organizácie, ako aj neziskové
organizácie predstavujúce partnerov, či pochádzajúce z partnerských regiónov. Účastníci sa tu zoznámili
s dobrovoľníctvom a sami boli konfrontovaní s tým, čo môžu urobiť pre svoju obec / pre svojich blízkych zadarmo.
Ďalšou aktivitu dňa bolo predstavenie inštitútu solidarity v EU. Aj ďalšie aktivity patrili neziskovým organizáciám.
V prvom rade sa jednalo o výmenu skúseností medzi projektovými partnermi v rámci workshop na tému
Dobrovoľníctvo s nami a proti nám. Nasledovali tvorivé dielne, ktoré boli ukážkami praktických zručností, ale aj
priamy zapojením účastníkov do výroby ozdobných predmetov na podporu činností neziskových organizácií.
Dňa 08/09/2018 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na témy: Migranti v Európe a Kultúrne dedičstvo. Ako prvá
aktivita bola otvorená Výstava fotografií zachytávajúcich súčasnú migračnú krízu. Výstava zachytávala život
súčasných utečencov. Ďalšia aktivita priniesla besedu o ľudských právach. Účastníci tu boli konfrontovaní svojou
mierou tolerancie a pochopenia iných ľudí (cudzincov a menšiny). K tomu prispelo aj premietanie filmu „Aj my sme
tu doma“, ktorý nakrútila verejnoprávna televízia o cudzincoch žijúcich dlhodobo na Slovensku. Film pojednáva
o ich asimilácii s majoritou a o prekážkach, ktorými si museli prejsť. V súvislosti s rozvojom tolerancie s „inými“
ľuďmi sa prezentovala Rómska kultúra. Jednalo sa o vystúpenia rómskych kapiel. Rómska kultúra bude ukážkou
menšinovej kultúry a tradícií. Popoludnie a večer patrili kultúre národov. Jednalo sa o prezentáciu tradícií regiónu
Strekov, vinohradníctvo, predaj výrobkov z tvorivej dielne solidarity. Preresetovala sa aj tradičná gastronómia, t.j.
tradičné jedlá z rôznych regiónov a z regiónov partnerov. Účastníci si mali možnosť pozrieť vinohrady a vinárstvo.
Tieto aktivity im umožnili spoznať viacej domáci región a to čo ho charakterizuje. Večer patril kultúrny vystúpeniam
umelcov z regiónov partnerov. Kultúra pomohla spojiť účastníkov neformálnym spôsobom a potvrdiť partnerstvo.

