
 

 

 

Projekt  „Trstená 2020 – Spoločne v Európe“ financovala Európska 
únia v rámci programu Európa pre občanov 

 

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest" 
Účasť: projekt umožnil stretnutie 504 občanov, z ktorých 210 pochádzalo z mesta Trstená (Slovensko), 49 z Gminy 
Jablonka, (Poľsko), 21 z Gminy Miasta Ozorkowa (Poľsko), 15 z mesta Isaszeg (Maďarsko), 22 z mesta Žirovnice (Česko), 
27 z mesta Hořice (Česko), 55 z OZ V.I.A.C – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže (Slovensko), 23 z Gminy Czarny 
Dunajec (Poľsko), 6 z Comite de Jumelage „Pays de Bray – Orava (Francúzsko), 30 z Gminy Tomice (Poľsko), 28 z mesta 
Želiezovce (Slovensko), a 18 z OZ MAS Orava-Rozvojové partnerstvo pre územie Hornej Oravy (Slovensko). 
 
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v meste Trstená, Slovenská republika, od 10.11.2022 do 12.11.2022 
 
Stručný opis: 
Dňa 10.11.2022 bola pripravená viacdňová aktivita s workshopom pre deti a mládež s názvom „Deň Európy, kde mladí občania 
získavali prvý kontakt s úniou, jej rozmerom a krajinami (deti mali k dispozícií mapu Európskej únie, puzzle, omaľovanky, 
výtvarné potreby a pexesá s vlajkami štátov EÚ a pod.). Výsledkom aktivity boli koláže-výtvarné práce s kresbami typické pre 
krajiny EÚ - kultúrne dedičstvo, symboly EÚ, tradície, vlajky a pod. Projekt bol slávnostne otvorený príhovorom primátorky, kde 
privítala miestnych občanov a hostí, predstavila zúčastnených partnerov, ciele projektu, vyzdvihla dôležitosť spolupráce 
partnerských miest. Nasledovala spoločná večera a po nej sa konala formálna diskusia s partnermi projektu, starostami a 
primátormi družobných miest, tvorcami miestnych a regionálnych politík, kde diskutovali o histórii a dôvodoch spolupráce, 
poukázanie na dôležitosť spolupráce a súdržnosti krajín a miest v Európe, vízie do ďalšej spolupráce pre budúcnosť Európy. 
Účastníci ďalej diskutovali najmä o súčasných politických trendoch v EÚ, o aktuálnych spoločenských výzvach, ktorým čelia. Na 
diskusii bolo prezentované kultúrne dedičstvo, tradície a zvyky partnerov. 
Dňa 11.11.2022 boli pripravené odborné aktivity, kde sme diskutovali na témy „Spoločne za dobrú vec“, neformálna diskusia na 
tému solidarita v čase krízy, dobrovoľníctvo ako odkaz aktívneho európskeho občianstva, čím sme chceli mladých motivovať 
k dobrovoľníctvu, ako pracovať na projektoch vo vlastnej krajine alebo v prospech komunít a ľudí v celej Európe. Podnetné 
diskusie prebehli aj na témy euroskepticizmu, bol predstavený Európsky zbor solidarity, Európska dobrovoľnícka služba, Žilinské 
dobrovoľnícke centrum a veľmi podnetná bola praktická dobrovoľnícka skúsenosť študenta z Portugalska. Ďalej prebiehala 
verejná diskusia za okrúhlym stolom s pamätníkmi doby „30. rokov občianskej slobody a solidarity“ pre študentov a verejnosť – 
prezentácia totalitnej doby, videá s priblížením histórie, kde sa poukazovalo na rozdielne skúsenosti s komunistickým režimom. 
Pridanou hodnotou celého odborného programu boli prednášky „Aktívne k zmene“ a „Budúcnosť EÚ“, ktoré pre verejnosť 
zorganizovalo EUROPE DIRECT Žilinský kraj (Európske zastúpenie Európskej komisie na Slovensku) na témy nízka volebná 
účasť mladých v eurovoľbách, budúcnosť Európy, výhody členstva v EÚ, možnosti štúdia v EÚ (program Erazmus+) a možnosti 
aktívnej účasti na tvorbe politík EÚ, kde mladí ľudia a verejnosť, občania a návštevníci podujatia mohli diskutovať na aktuálne 
problémy EÚ.  
Medzi ďalšie spoločné podujatia, ktoré sme organizovali bol tradičný remeselný trh, prezentácia kultúrneho dedičstva a ľudových 
remeselníkov partnerov, vystúpenie folklórnych a ľudových skupín partnerov, výstava výtvarných prác deti a mládeže partnerov 
na tému „Malí občania a Európa“, gastrofestival – prezentácia a ochutnávka tradičných špecialít partnerov či prehliadka mesta a 
okolia. Tiež prebiehali tvorivé dielne, kde si mohli účastníci vlastnoručne vyrobiť rôzne výrobky typické pre partnerské regióny. 

Vo večerných hodinách sa konala slávnostná večera s účastníkmi projektu, prezentácia starostov a primátorov miest 
„Projekty, ktoré menia život v obci“ – predstavenie úspešných projektov občianskych iniciatív podporených zo zdrojov 
Európskej únie, príklady dobrej praxe získavanie finančných zdrojov, ako manažovať, čo najefektívnejšie financie a zdroje 
EÚ. Spoločne diskutovali aj na aktuálne témy a podelili sa so skúsenosťami spojené s pandémiou COVID 19 a tiež  
diskutovali na aktuálnu situáciu na Ukrajine, utečenecká kríza, kríza s ruským plynom, odpadové hospodárstvo. 
Neformálne aktivity prispeli k podpore medzikultúrneho dialógu, spojeniu ľudí rôznych národností a jazykov. Spoznávanie 
rôznych kultúr posilnilo zvýšenie  tolerancie medzi jednotlivými skupinami občanov. 

Dňa 12.11.2022 sa konali sa kultúrne aktivity a Európsky partnerský turnaj v kolkoch, čo prispelo k podpore 
medzikultúrneho dialógu, spojeniu ľudí rôznych národností a jazykov. Bol vyhodnotený prieskum trhu „Budúcnosť Európy“, 
ktorý bol zameraný na zistenie skutočného stavu o poznaní európskych pojmov, možnostiach podieľať sa na politickom 
živote. Záver projektu patril záverečnej konferencii, kde boli odovzdané ceny z kultúrnych podujatí a následne boli 
prezentované výstupy a výsledky projektu, zhodnotenie celého podujatia, súlad s prioritami Európskej únie a vplyv na život 
zúčastnených občanov. Účastníci počas celého projektu boli motivovaní na zvyšovaní povedomia, aby sa aktívne 
zúčastňovali na demokratickom živote na úrovni Európskej únie a podieľaní sa na vývoji únie.   
Pre návštevníkov odborných aktivít bol pripravený informačný stánok EUROPE DIRECT Žilinský kraj, kde účastníci mohli 
získať informácie o partnerských krajinách a ich histórií, o Európskom zbore solidarity a Európskej dobrovoľníckej službe, 
prezentované výhody členstva. Súčasne počas všetkých projektových dní dochádzalo k myšlienkovému a hodnotovému 
zbližovaniu účastníkov, k prezentácii zvykov, tradícií, formálnych a neformálnych diskusií, k prezentácii kultúrneho 
dedičstva. 
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