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Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"
Účasť: projekt umožnil stretnutie 320 občanov, z ktorých 20 pochádzalo z mesta Sesvete (Chorvátsko), 40 z
mesta Dolga Vas (Slovinsko), 40 z mesta Capleni (Rumunsko), 80 z mesta Beled (Maďarsko), 40 z obce Pstruží
(Česká republika) a 100 z obce Imeľ (Slovensko).
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Imeľ na Slovensku od 21/06/2018 do 24/06/2018.
Stručný opis:
Deň 1 – štvrtok, 21. júna 2018
Činnosti výrazne predstavovali tému migrácie. Téma migrácie sa stala centrom pozornosti z hľadiska rôznych
skupín občanov. Migranti hovorili o svojom živote v SR; občania hovorili o svojich postojoch k migrácii a
národnostným menšinám o živote s väčšinou. Bol predložený zámer integrovať migrantov do spoločnosti všetkých
zúčastnených krajín vo forme otvorenej diskusie.
Deň 2 – piatok, 22. júna 2018
Tento deň sa zameral na ľudské práva v kontexte židovského pôvodu a migračnej krízy. Občanom tento deň
poskytol dôležité informácie o základnom dokumente venovanom ľudským právam v Európe. Okrem toho spoznali
prácu neziskového sektora v tejto oblasti. Občania sa rovnako dozvedeli viac o téme migrácie. Prezentované boli
rôzne postoje, návrhy a očakávania občanov.
Deň 3 – sobota, 23. júna 2018
Tretí deň podujatia sa zameral na tému solidarity medzi národmi EÚ a generáciami. Vďaka týmto aktivitám boli
rôzne skupiny obyvateľstva spojené, pričom si pomáhali navzájom. Prepojenie generácií (mladší so staršími) bolo
viditeľné. Boli položené základy solidarity na "miestnej" úrovni, ktorá postupne vyrastie na medzinárodnú. V centre
pozornosti boli problémy seniorov.
Deň 4 – nedeľa, 24. júna 2018
Štvrtý deň rozvíjal tému Európskeho občianstva a humanizmu. Téma bola prijatá občanmi hlavne v aspekte
poznania základných princípov vzájomného občianstva a aktivácie mladých ľudí. Zameranie sa na mladých je
veľmi dôležitým výsledkom činností projektu. Mladí sa dozvedeli o EÚ a získali impulzy pre účasť na verejných a
európskych otázkach. Okrem toho mali príležitosť sa vyjadriť k otázkam EÚ a pred poslancom EP.

