Evropa pro
občany
Projekt „Hranice existují jen v myslích lidí“ financovala Evropská unie v
rámci programu „Evropa pro občany“

Platí pro Oblast 2.1 Opatření Partnerství měst
Účast: Projekt umožnil setkání 2016 občanů, z nichž 1800 pochází z města Mikulov (Českej republiky), 54
z města Budapešť (Maďarsko), 54 z AMITY (Slovenskej republiky), 54 z Urzad Gminy Raciechowice (Poľska),
54 z Seekirchen a.W. (Rakúska)
Místo/data: Setkání se uskutečnilo v měste Mikulov v rámci EUROTRIALOGU od 26/08/2016 do 28/08/2016.
Stručný popis:
Den 26/08/2016 byl věnován přivítání partnerů navzájem a EÚ tématice až do jejích základů.
První den byl přizpůsoben slavnostnímu uvítání partnerů a všech účastníků akce. Tento den se nesl v duchu
partnerství. Připravené aktivity podporovaly účastníkům blíže se poznat. Společným posezením představitelů se
projednaly dosavadní spolupráce, aktuální informace o dění v EU a v jednotlivých členských státech. Náhledem do
života lidí v méně rozvinutých zemích prostřednictvím rozhovorů s dobrovolníky, který s nimi pracují jsme se
dozvěděli co opravdu potřebují.
Přes historii, rozmanitost EU jsme se přesunuli do poznávání priorit, vizí a cílů EU i do diskuzí zástupců
neziskových organizací o aktuální dění v EU. Bylo i je velmi důležité pochopit EU jako celek. Večer se nesl v
duchu krásných hudebních přestavení během nich vznikl prostor pro volné rozhovory i na evropské tématiky mezi
účastníky partnerských obcí.
Den 27/08/2016 byl věnován různorodým aktivitám od EU tematik přes hudební vystoupení až po prezentaci
neziskových organizací a v neposlední řadě i poukázání na mladé talenty.
Dopoledne druhého dna bylo plné pestrých aktivit podobě diskusí zaměřených na současné dění v EU, cez
hudební složku díky které se uvolní napětí z EU tematik a vznikne prostor pro uložení myšlenek. Pro děti byla
připravena hravá aktivita v podobě seznámení se s krajinami EU. Nezapomínáme ani na důležitost šíření a
zaměření pozornosti na dobrovolnictví.
Večerní program byl zaměřen nejen na aktuální téma euroskepticismu ale i na hudební představení.
Právě partnerské obce spojuje nesmírná láska k hudbě prostřednictvím které lze neverbálním způsobem vyjádřit
obrovské množství citů.
Naši pozornost jsme věnovali mladým talentům, které je třeba rozvíjet a věnovat jim svou pozornost. Vznikla
přátelská atmosféra mezi všemi účastníky akce bez ohledu na věk či národnost.
Den 28/08/2016 byl věnován utvrzení partnerství nejen díky lásce k hudbě ale i poznání EU tematik.
Dopoledne třetího dne bylo věnováno nejen dětem v podobě jazykového okénka ale i lidovým zvykem, řemeslům
i
tradicím.
Nesmírná
láska
k
tradicím
je
silným
spojencem
všech
partnerským
obcí.
Celý zážitek z tradičního je upevnění zpíváním lidových písní. Je velmi důležité předávat tradice z generace na
generaci.
Odpoledne bylo věnováno nejen vizím do budoucna v rámci EU ale i společnému posezení všech účastníků díky
kterému
si
upevní
krásný
zážitek
z
třídenního
akce
v
podobě
vyprávění
zážitků.
Akce byla ukončena krásným pěveckým vystoupením.

Platí pro Oblast 2.2 Opatření Sítě měst,
2.3 Opatření Projekty občanské společnosti
Oblast 1: Evropské historické povědomí
V rámci tohoto projektu se uskutečnilo … akcí:
Akce 1
Účast: Akce umožnila setkání … občanů, z nichž … pochází z města … (země), … z města … (země) atd.
Místo/datum: Akce se uskutečnila v(e) … (město, země) od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr.
Stručný popis: Akce byla věnována ….
Akce 2
Účast: Akce umožnila setkání … občanů, z nichž … pochází z města … (země), … z města … (země) atd.
Místo/datum: Akce se uskutečnila v(e) … (město, země) od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr.
Stručný popis: Akce byla věnována ….
Akce 3
Účast: Akce umožnila setkání … občanů, z nichž … pochází z města … (země), … z města … (země) atd.
Místo/datum: Akce se uskutečnila v(e) … (město, země) od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr.
Stručný popis: Akce byla věnována ….
Akce 4, 5 atd.

