Európa pre
občanov
Projekt “SUR LES CHEMINS DE LA LIBERTE” financovala Európska
únia v rámci programu
Európa pre občanov
Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"
Účasť: projekt umožnil stretnutie 689 občanov, z ktorých 460 pochádzalo z mesta Brezová pod Bradlom
(Slovensko), 90 z obce Košariská (Slovensko), 40 z mesta Pohořelice (Česká republika), 29 z mesta Ville de
Paulhan (Francúzsko), 35 členov občianskeho združenia “Amicale Paulhanaise Autour de Stefanik” (Francúzsko)
a 35 členov občianskeho združenia “Asociacia priatelov Francuzska” (Slovensko).
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Brezovej pod Bradlom (Slovensko) od 24/07/2015 do 31/07/2015
Stručný opis:
Dňa 24/07/2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na:
Porozumenie hlavnému cieľu podujatia, ktorým bolo pripomenúť konkrétne úspechy EU pri budovaní demokracie a
mieru v Európe. V priebehu dňa sa konalo aj diskusné fórum “ Európa a my” (diskusia o budúcnosti EU a úlohe
bežných občanov ), kde sme upozornili na aktuálne problémy Európy a možnosti ich riešenia prostredníctvom
aktívnej účasti občanov na dianí v EU. Predstavenie dokumentu Stratégia Európa 2020.
Účastníci podujatia boli v priebehu dňa prijatí starostkou obce Košariská. Večerné hodiny trávili návštevníci s
hostiteľskými rodinami oddychom a vzájomnou diskusiou.
Dňa 25/07/2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na:
Spomienkovú slávnosť – 135. Výročie narodenia M. R. Štefánika, v doobedných hodinách sa konala návšteva
Mohyly M. R. Štefánika na Bradle, kde prebehol spomienkový akt kladenia vencov.
V poobedných hodinách delegácia navštívila rodný dom M.R.Štefánika kde v spolupráci s Ministerstvom obrany
SR prebehol slávnostný akt položenia vencov, návštevu obohalila svojom prednáškou historička Eva Králiková.
Program pokračoval otvorením novej expozície múzea M.R.Štefánika a komentovanou prehliadkou múzea.
V podvečerných hodinách sa konal workshop “EÚ – čo nám dala a čo vzala” kde hlavnou témou bolo
prekonávanie euroskepticizmu a budovanie dôvery v EU, otázky bezpečnosti EU v budúcnosti vo vzťahu k
súčasnému dianiu na východe Európy.
Dňa 26/07/2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na:
Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine. Celý deň bol venovaný utužovaniu vzťahov medzi národmi.
Účastníci si pripomenuli tradíciu stretávania oboch národov na moravsko-slovenskom pomedzí, ktorej začiatky
siahajú do polovice 19.storočia. Stretávajú sa tu ľudia rôznych vekových kategórií, predstavitelia štátnej a verejnej
správy, záujmových a športových združení. Podujatie prispieva k intenzívnemu medzikultúrnemu dialógu –
spájanie ľudí a subjektov rozdielnej kultúry, jazykov, zvýšenie povedomia o spoločnej Európe, mobilizácia
zúčastnených subjektov k prekonávaniu kultúrnych bariér a uznávaniu kultúrnych hodnôt občanov Európy.
Počas dňa prebiehal kultúrno-spoločenský program, prezentácia folklórnych súborov, predstavenie spolunažívania
oboch národov.
Dňa 27/07/2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na:
II. svetovú vojnu a 70. výročie jej ukončenia. Doobeda sa konal výstup na Strečno, k pamätníku francúzskych
partizánov na vrchu Zvonica, bol kladený dôraz na spoločnú históriu v zápase o slobodu, zápas o rovnaké
občianske a ľudské hodnoty. Poobede sa konala návšteva dediny Kalište, ktorá bola vypálená počas II. Svetovej
vojny, kde účastníci absolvovali komentovanú prehliadku.
Vo večerných hodinách sa konal workshop spojený so stretnutím s účastníkom II. svetovej vojny, kde bolo
dôležitým faktorom zapojenie všetkých generácií a odovzdania posolstva budovateľov EU mladým ľuďom.
S dôrazom na úlohu občianskej spoločnosti pri budovaní demokratických hodnôt EU.
Dňa 28/07/2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na:

V doobednajších hodinách účastníci navštívili geografický stred Európy mesto Kremnica, kde absolvovali
prehliadku mincovne, kde sa razí naša spoločná mena euro.
Po obede sa presunuli do Banskej Bystrice, kde absolvovali prehliadku múzea a pamätníka SNP.
Dvojdňový program (27. a 28. 7. 2015) bol venovaný tematike II. sv. vojny a 70. výročia jej ukončenia.
Prednáška s názvom Cesty k slobode upriamuje pozornosť na obrovské ľudské tragédie v celej Európe– potreba
pripomínať si obete vojny, upozorniť na nebezpečenstvo nedemokratických udalostí a vývoja v súčasnosti
(Ukrajina). Dôležitosť poznania historických základov, na ktorých stojí mier a demokracia v Európskej únii, a to
najmä pre mladých ľudí.
Dňa 29/07/2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na:
Diskusiu, ktorá upriamila pozornosť na snahy a úspechy Európskej únie pri posilňovaní demokracie vo
všetkých členských štátoch. Občianska angažovanosť, dobrovoľníctvo ako nosné témy európskej integrácie.
V diskusii boli spomenuté aj rôzne formy zločinov komunistického režimu.
Doobeda účastníci absolvovali návštevu Devína a plavbu loďou po Dunaji. Poobede sa konala návšteva hlavného
mesta Bratislava, kde absolvovali prehliadku mosta SNP, pamätníka Slavín a Židovského múzea. Návšteva týchto
miest malo za cieľ zvýšiť povedomie o pamiatkach, ktoré pripomínajú zápas o slobodu a demokraciu, o spoločnej
histórii a hodnotách Únie a o jej cieli presadzovať mier.
Dôležitou bola návšteva Francúzskeho veľvyslanectva SR a pripomenutie si históriu už 15 rokov trvajúceho
partnerstva družobných miest, ktoré boli účastníkmi podujatia.
Večer sa konala ešte návšteva zámku Červený kameň, ktorá poukázala na potrebu ochrany kultúrneho dedičstva.
Dňa 30/07/2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na:
Prezentáciu 15-ročnej histórie partnerských vzťahov, prínos, význam k budovaniu spoločných európskych hodnôt,
vzájomnému poznávaniu kultúry, histórie, výmeny skúseností z oblasti samosprávnych činností, budovania
občianskej spoločnosti, presadzovania práv občanov v praxi a to prostredníctvom výstavy fotografií k 15. výročiu
partnerstva, ktorá sa konala na Mestskom úrade v Brezovej pod Bradlom. Prebehla prezentácia publikácie „ Ako
funguje EU“, ktorá kladie dôraz na občiansku angažovanosť a aktívnu účasť na dianí v EU.
Účastníci boli prijatí na Mestskom úrade mesta Brezová pod Bradlom a absolvovali návštevu pamätníkov
a pamätných miest z obdobia II. sv. vojny v Brezovej pod Bradlom a okolí.
Poobede sa konala záverečná konferencia s prezentáciou dosiahnutých výsledkov a posolstva cieľovým
skupinám. Na projekte priamo participovalo viacero záujmových skupín (Slovenský zväz protifašistických
bojovníkov, Spoločnosť M. R. Štefánika, Klub generálov Ozbrojených síl SR, Spoločnosť rodákov M. R. Štefánika),
predstavitelia samosprávy, štátnej správy, študenti, seniori, neziskový sektor – asociácie.
Večer sa konal rozlúčkový večierok – evaluácia projektu, budúcnosť partnerstva a využitie vzájomných
skúseností v súvislosti s prioritami EÚ a jej občanov.
Výmena darčekov s dôrazom na regionálne výrobky – podpora tradícií a miestnych podnikateľov a dobrovoľníkov.
Vystúpenie Folklórneho súboru Brezová.
Dňa 31/07/2015
Sa z organizačných dôvodov konal už len odchod francúzskej delegácie z Brezovej pod Bradlom.
Podujatie podľa očakávaní naplnilo stanovené ciele, medzi ktoré patrilo pripomenúť si konkrétne úspechy EU pri
budovaní demokracie a mieru v Európe, upozorniť na aktuálne problémy súčasnej Európy a ukázať formy
a spôsoby, ako sa prostredníctvom aktívnej účasti občanov na dianí v EU a poznaní procesov tvorby
a ovplyvňovania EU politík dajú tieto problémy riešiť. Počas realizácie projektu sa podarilo spojiť občanov Európy
zo SR, ČR, Francúzska a posilniť povedomie o spoločnej Európe a podporiť európsku identitu jej občanov.
Spoločne strávený čas podporil pochopenie jazykovej a kultúrnej rozmanitosti občanov jednotlivých členských
štátov, odstraňovanie komunikačných bariér a posilnil vzájomné porozumenie a toleranciu medzi zúčastnenými
európskymi občanmi pri rešpektovaní osobitostí jednotlivých kultúr a národov. Projekt zvýšil záujem
o dobrovoľnícku prácu pre komunitu a záujmové združenia. Projekt vysokou mierou prispel k rozvoju cieľov
programu Európa pre občanov, najmä zvýšeniu povedomia o európskej príslušnosti, výhodách členstva v EÚ a
dosahovaniu spoločných cieľov pri budovaní jednotnej Európy.

