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ˇ SA
CO
UDIALO
V LIKAVKE...
V dátume 26 – 28. augusta 2016 sa v Likavke stretli štyria partneri Likavka
(SK), Budoi (RO), Slatiňany (CZ), Wilkowice (PL), aby spoločne posilňovali
existujúce partnerstvo. Zároveň sa
snažili o zapojenie širokej verejnosti
do projektu, vďaka čomu by budúca spolupráca získala nový rozmer.
Významným bolo aj šírenie informácií o Európskej únii, vďaka čomu sa
EU zapojila do života bežných ľudí,
nielen obcí samotných. Spoločné
podujatie prinieslo viacero zaujímavých aktivít, ktoré boli nasledovné:
Piatok 26/08/2016 sa začal slávnostným otvorením. Bol predstavený
program projektu a jeho hlavné míľniky. Ako prví sa do projektu zapojili
seniori z partnerských obcí, ktorí sa
stretli v rámci aktivity „Seniorský piknik“. Nejednalo sa výslovne o piknik,
ale o pohostenie seniorov a prezentáciu aktívneho starnutia. Aktivity
„Výstava fotografií z utečeneckých
táborov“, „Beseda s misionárom“ a
„Európa na rázcestí – prednáška o EU“

upriamili pozornosť na aktuálne
témy dominantné v súčasnosti v EU.
Výstava aj beseda sa venovali téme
migrácie, ako prvku, ktorý rozdeľuje národy Európy. Prednáška a následná diskusia sa viedli v duchu
rozprávania o migrácii, Brexite, potrebe väčšej prepojenosti a solidarity
medzi národmi. Večerný program
sa niesol v znamení ochotníkov.
Sobota 27/08/2016 bola venovaná
téme solidarita a poznávaniu tradícií štyroch národov. Ranný program
začal súťažou vo varení bryndzových pirohov. Súťažilo 7 trojčlenných
družstiev. Bryndzové pirohy sa varili
na ohnisku v kotlíkoch. Súbežne prebiehali aj športové a súťažné aktivity
pre deti, mládež aj dospelých. Deti aj
dospelí boli taktiež pozvaní spoznávať prácu remeselníkov v rámci tzv.
Ľudového dňa. V rámci remeselných
dielní si mohli vyskúšať základy rezbárskeho a maliarskeho umenia pod
dohľadom miestnych umelcov. „Čo
môžu partneri urobiť pre Európu“
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bola téma spoločnej diskusie medzi
predstaviteľmi obcí o budúcnosti
partnerstva a zapájaní občanov do
vecí verejných. Téme dobrovoľníctva
sa venovala aktivita „Solidarita, nádej,
pomoc“. Jednalo sa o predstavenie
dobrovoľníctva, diskusiu s dobrovoľníkmi a aj dobrovoľné darovanie
krvi. V rámci programu sa premietal
aj film „Aj my sme tu doma“. Jednalo
sa o dokumentárny filmu o migrácii a živote migrantov na Slovensku.
Podvečer patril kultúre a kultúrnym
vystúpeniam, ktoré pomáhali spájať
prítomné národy. Počas celého dňa
bol pre návštevníkov otvorený EUrope
Direct info stánok, ktorý poskytoval informácie o EU vo forme propagačných
materiálov, ako aj rozhovorom s pracovníkmi EUrope Direct centra v Žiline.

na kultúru a utvrdzovanie vzájomných vzťahov. Deň začal spoznávaním domácej obce a jej okolia. Niektorí z účastníkov využili ponuku
organizátorov a absolvovali nenáročnú prehliadku obce a následne
túru po náučnom chodníku na úpätí
kopca Čebrať zakončenú prehliadkou
zrúcaniny hradu Likava. Popoludnie patrilo mladým a kultúre. Mladí
účastníci spoločne besedovali o EU,
o tom, čo o nej vedia, kde je EU pre
nich prínosná. Táto diskusia priniesla zaujímavé porovnanie vedomostí
mládeže z rôznych kútov Európy.
Kultúrna časť sa zamerala na prezentáciu modernej kultúry, ktorá spája
národy. Počas vystúpení sa prítomní
dobre zabavili. Deň a podujatie boli zakončené odovzdaním symbolických
darčekov, rozlúčením sa s hosťami

Nedeľa 28/08/2016 bola zameraná

a želaním opäť sa spoločne stretnúť.
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