Európa pre
občanov
Projekt Friends for Europe financovala Európska únia v rámci
programu Európa pre občanov

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"

Účasť: projekt umožnil stretnutie 680 občanov, z ktorých 500 pochádzalo z obce Likavka (Slovensko), 60 z obce
Popesti (Rumunsko), 60 z obce Slatinany (Česká republika) a 60 z obce Wilkowice (Poľsko).
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Likavke (Slovensko) od 21/08/2015 do 23/08/2015
Stručný opis:
Dňa 21/08/2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na spoznávanie občanov ostatných partnerských obcí.
Prvé aktivity mali teda zoznamovací charakter. Účastníci sa zoznámili medzi sebou, ale sa zároveň zoznámili
s partnerskými obcami a aj s Európskou úniou. Deň začal slávnostným otvorením. Bol predstavený program
projektu a jeho hlavné míľniky. Ako prví sa do projektu zapojili seniori v rámci aktivity Seniorský piknik. Nejednalo
sa výslovne o piknik, ale o pohostenie seniorov a prezentáciu aktívneho starnutia. Prezentácia bola spojená aj
s hudobným doprovodom známej speváčky, ktorá je tiež už v seniorskom veku. Okrem spevu ponúkla prítomným
seniorom aj svoje podnety pre aktívne starnutie. Aktivita Európske diskusné fórum sa niesla v duchu diskusií o EU
a o partnerstve. Nakoľko sa jednalo o prvé spoločné stretnutie partnerov, v prvom rade sa predstavili jednotlivé
partnerské obce. Následne bola prítomným predstavená EU. Každá z obcí sa prezentovala svojimi skúsenosťami
s Európskou úniou. Jednalo sa o významný prínos k približovaniu EU k občanom. Účastníci sa venovali aj
filantropii. Domáci aj zahraniční účastníci priniesli rôzne použité oblečenie, ktoré organizátori následne venovali na
charitatívne účely. Organizácia, ktorej bolo oblečenie venované sa venuje práci s ľuďmi bez domova. Účastníci tak
poukázali na potrebu byť solidárni s ľuďmi, ktorí to potrebujú. Podvečerný program sa niesol v znamení
ochotníkov. Domáci divadelní amatéri (ochotníci) sa predstavili s divadelnou hrou na tematiku zobrazenia
typického dedinského života z prelomu storočí na Slovensku. Jednalo sa o komédiu, na ktorej sa pobavili domáci a
hlavne zahraniční účastníci. Večer patril hudobným vystúpeniam domácich aj zahraničných hudobníkov
pochádzajúcich z partnerských obcí a blízkeho okolia. Týmto sa prezentovala súčasná kultúra jednotlivých
národov.
Dňa 22/08/2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na poznávanie tradícií štyroch národov. Ranný program
začal súťažou vo varení pirohov v kotlíku nad pahrebou. Jednalo sa o ukážku tradičnej slovenskej gastronómie,
nakoľko pirohy sú jedným z tradičných národných jedál. Rovnako zaujímavou gastronomickou špecialitou bolo
varenie tradičných jedál našich zahraničných partnerov pripravovaných v provizórnych podmienkach – teda
prakticky vo voľnej prírode. Kuchári ochotne prezentovali postupy varenia národných jedál, spolu s divákmi si
vymieňali kulinárske poznatky a postrehy. Výsledkom týchto aktivít boli veľmi chutné pokrmy. Súbežne
s gastronomicky zameranými aktivitami prebiehali aj aktivity športové a súťažné. Jednalo sa o turnaj v minifutbale,
ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia partnerských obcí. Hralo sa systémom rozdelenia do dvoch skupín
a následnou hrou o tretie miesto a finále. Šport a súťaže boli špeciálne určené aj pre deti. Zasúťažiť a zašportovať
si ich prišlo okolo 150 z rodov domácich aj zahraničných účastníkov. Deti sa vybláznili pri zdolávaní umelých
prekážok, hádzaní obručí na palicu, preťahovaní lanom, preskakovaní švihadla, kopaní penált, triafaní plechoviek,
zapojili sa do súťaže v kreslení, mohli si vyskúšať základy rezbárskeho a maliarskeho umenia pod dohľadom
miestnych umelcov atď. Po súťažiach bolo pre všetky deti pripravené chutné občerstvenie a samozrejme pekné
ceny. Aktivity Detský piknik a Children and senior world pomohli spojiť tak mladých účastníkov, ako aj generácie.
Ďalší program bol určený jednak pestovateľom ovocia a jednak diskusiám medzi seniormi. Spoločne hľadali
riešenia na aktuálne témy a potreby. Počas sobotného dňa pokračovalo aj Európske diskusné fórum s diskusiou
medzi mladými a dospelými o Európskej Únii. Do popredia sa dostala aj téma dobrovoľníctva v rámci ukážok
práce Dobrovoľného hasičského zboru z Likavky. Večer patril opäť kultúre. V rámci koncertov sa predstavili kapely
zo Slovenska aj zo zahraničia.
Dňa 22/08/2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na utvrdzovanie vzájomných vzťahov. Aktivity mali voľný
a oddychový charakter. Deň začal prezentáciou tradičného života v rámci tradičných nedeľných trhov. Prezentovali
sa ľudové tradície vonku spojené s modernými prvkami a ľudové tradície zachytené v múzeu. Aj týmto spôsobom
sa predstavila domáca obec. Dopoludnia sa konala svätá omša. Zúčastnili sa na nej aj zahraniční hostia. Niektorí
z účastníkov využili ponuku organizátorov a absolvovali nenáročnú túru po náučnom chodníku na úpätí kopca
Čebrať zakončenú prehliadkou zrúcaniny hradu Likava. Popoludnie patrilo zhrnutiu projektu. Deň a podujatie bolo
zakončené odovzdaním symbolických darčekov, rozlúčením sa s hosťami a želaním opäť sa spoločne stretnúť.

