EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A « Europe is a safe harbor » projektet az Európai Unió finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 970 állampolgár részvételével, akik közül 800 Vághosszúfalu település
(Szlovákia), 40 Kopacevo város (Horvátország), 40 Subotica város (Szerbia), 45 Békéscsaba város (Magyarország) és 45
Kyjov város (Csehország) volt.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Vághosszúfalu (Szlovákia) volt, 2019/09/06 és 2019/09/08 között
Részletes leírás:
2019/09/06-án a téma ismerkedés az Európai Unióval volt. Ezen nap az Európa-nap nevet viselte. Egy kollázs is készült
Európáról, fotókkal és képekkel, amelyek a partnerországokra jellemző jegyeket örökítik meg. A bevezető tevékenység célja
az volt, hogy a résztvevők megismerkedjenek egymással. Ezt követte a partnerek és tevékenységeik non-profit szervezetként
való bemutatása. A partnerek bemutatták a tevékenységük történetét és azt a térséget, amelyben tevékenykednek. Mind az 5
partner – 5 non-profit – szervezet bemutatkozott. Bemutatták az EU által támogatott és a civil szférákkal kapcsolatos
projekteket is, szemléltetve ezáltal, hogy az EU különböző típusú projekteket támogat, nem pedig csupán az infrastruktúra
kiépítését. Ez a helyes gyakorlat és az előnyök bemutatását célozta meg. A fiatalabb generáció tagjai is részt vettek a
tevékenységekben. Megismerkedtek az EU-n belüli külföldi tanulmányi lehetőséggel, mely az új országok megismerését teszi
lehetővé. A fiatalok Európa jövőjének ígéretévé fognak válni. Délutánonként a tevékenységek az Európai Unióval való
megismerkedésre összpontosítottak. Először is bemutatták az EU történelmét. Ez az Európai tudatosság fejlődésének egyik
mérföldköve volt. Érdekes eredményei voltak az EU-ról készített kis videó forgatásának is. Itt megtapasztaltuk, hogy a
polgárok valójában milyen ismeretekkel rendelkeznek az EU-ról. A kultúrát és a gasztronómiát is bemutatták annak
érdekében, hogy elősegítsék egy nagy európai család létrejöttét, és leküzdjék a népek közötti elsődleges akadályokat.
2019/09/07-én a téma egyes népek és az emberek közötti különbségek megismerésének szentelték volt. A második nap tehát
a különbségek jegyében telt. A lényeg a tolerancia fontosságára és az integrációra való összpontosítás volt. A gyermekek és
a fiatalok is az EU-ra összpontosítottak. Közvetett módon váltak azon megoldás-keresési folyamat részévé, amely segíteni
fogja őket abban, hogy aktív európai polgárokká váljanak. A gyermekek és a fiatalok is beszélgettek az EU-ról, és egy mese
által ismerkedtek vele. A nemzetek és polgárok ismerkedése folytatódott ezen a napon. Egy nyelvi gyorstalpaló és kreatív
műhelyek is teret kaptak. Ezen túlmenően, egy olyan tevékenység is megvalósult, amelynek célja a helyi hagyományok
feltárása, és a faluban való megismerkedés volt. A projekt felhívta a figyelmet a migrációra is. Ezen téma egy dokumentumfilm
által került bemutatásra, amelyet a migrációs útvonalat mentén 2015-ben és 2016-ban forgattak. A filmvetítést egy
beszélgetés követett, mely során a résztvevők a hazai többség és a kisebbség, köztük a külföldiek, együttéléséről
beszélgettek. Célja az volt, hogy a nemzeti korlátok leküzdéséhez alkalmas módot példázzák. A nemzeti kisebbségek
kultúráját a nap utolsó témaköreként mutatták be. A kisebbség kultúrájáról volt szó, melyet a tagok a mai napig fenntartanak.
Ez is hozzájárul a hazai többség és a kisebbség közötti akadályok leküzdéséhez.
2019/09/08-án a téma kultúra és az önkéntesség volt. A nap A kultúra és az önkéntesség napja nevet viselte. A délelőtti
órákban az önkéntes tevékenységek támogatása került előtérbe. Ebben az összefüggésben az állampolgárok megismerték az
új EU-kezdeményezést. Megtalálták a módját annak, hogy hogyan váljanak a közösség és a társadalom hasznos részévé. A
projekt középpontjában a fiatal önkéntesek és a magas rangú önkéntesek kerültek, mely által maga az önkéntes munka is
bemutatásra került. A projekt a történelemmel is foglalkozott, vagyis azokat az eseményeket emelte ki, amelyek a jelenlévő
népek demokratikus útjának kezdetén álltak. Ez a totalitás és az 1989-es események emlékeztetőjeként szolgált. Célja, hogy
egyfajta emlékeztetőként jelenjen meg a fiatalabb generációk számára. Délután a résztvevők az egyes tevékenységek által
megismerkedtek a jelen lévő nemzetek kultúrájával. A résztvevők megismerkedtek öt ország kultúrájával, kulturális
hagyományaival, zenéivel és táncaival. A kultúra egy általános nyelv, és egy projekt esetében egy összekötő erőt jelent, mely
segít leküzdeni az akadályokat. A polgárok kulturális szerepvállalásával rámutattak az egységre a sokszínűségben (unity in
diversity).

