Európa pre
občanov
Projekt s názvom : »Stretnutie aktívnych občanov EU v Sikeničke »
financovala Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov
Účasť: Projekt umožnil stretnutie 3500 občanov, z ktorých 3310 osôb pochádzalo z regiónu a obce Sikenička
/SR/, 45 osôb pochádzalo z mesta Borsec (RO), 45 osôb pochádzalo z obce Vámosmikola /HU/, 88 osôb
pochádzalo z mesta Szob /HU/, 20 osôb pochádzalo z mesta Łącko /PL/, a 190 osôb Pochádzalo z obce Chľaba
/SR/
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Sikenička od 05/06/2013 do 06/06/2013
Stručný opis
Ciele projektu:
Náš projekt prispieva k úspešnej implementácii strategických cieľov a priorít Programu Citizenship EACEA tým, že
vytvára vhodné príležitosti pre bezprostrednú spoluprácu občanov EU, posilňuje povedomie identity európskeho
občianstva.
Cieľové skupiny projektu: Občania 6 partnerských miest ktorí sa zúčastnili na aktivitách projektu v celkovom
počte 3500 osôb.
Hlavné aktivity projektu boli:
Dňa: 05/06/2013
Účastníci projektu zamerali pozornosť na realizáciu Aktivít č.1: Seminár rozvoja spolupráce partnerstva 20132016. Metodika realizácie: Odborníci zo šiestich partnerských obcí počas 5 mesiacov spoločne pripravovali
návrhy pre tento strategický dokument partnerstva. V rámci seminára dňa: 05/07/2013 prítomní štatutári a vedúci
pracovníci šiestich partnerských obcí vypracovali konečnú verziu dohody a dokument dňa: 06/07/2013 štatutári
šiestich partnerských obcí slávnostne podpísali. Po týchto aktivitách hostia sa navzájom zoznamovali a aktívne sa
zapájali do ďalších aktivít programu stretnutia.
Dňa: 06/06/2013
Účastníci stretnutia zamerali pozornosť na realizáciu nasledovných projektových aktivít:
Úvodom celodenného programu bola bohoslužba vo farskom kostole.
Aktivita č. 2: Interaktívne tvorivé dielne EU
Metodika realizácie: Animátormi týchto aktivít boli pedagógovia a mládež zo 6 partnerských obcí v celkovom počte: 28 osôb.
Animátori v areáli festivalu spontánne rozdávali propagačné materiáli s tematikou cieľov, programov a symbolov EU a pozývali
návštevníkov do stánku kde boli realizované tvorivé dielne. Tieto osvetové aktivity prispeli ku zvýšeniu úrovne aktívneho
občianstva v EU. Obohatením tejto aktivity bola aj možnosť odbornej konzultácie s projektovým manažérom a prezentácia
“dobrej praxe” v oblasti písania a realizácie úspešných EU projektov. Boli realizované aj zábavné aktivity- hry pre menšie deti.
Celkový počet aktívne zapojených účastníkov bolo 550 osôb.
Aktivita č.3: Multikultúrny festival partnerských obcí.
Metodika realizácie: V prospech naplnenia pozitívnych výsledkov, dopadov a a multiplykačných efektov sme náš projekt
realizovali v čase tradičných Obecných slávností obce. Členovia organizačného a technického tímu projektu úspešne oslovili
a zapojili do jednotlivých aktivít projektu všetky generácie –obyvateľov našej obce ako i hostí z piatich partnerských obcí.
Počas programu na dvoch pódiách a v kultúrnom dome prezentovalo svoje kultúrne hodnoty a zručnosti 15 domácich a 6
hosťujúcich súborov a sólistov v počte 180 účinkujúcich, za prítomnosti celkom: 3500 divákov- obecenstva. Počas festivalu
prebiehal aj doplňujúci program v súťaži vo verení guľáša, ktorý bol pre účastníkov bezplatne podávaný.
Aktivita č.4 Výstava s názvom:„ 2013 The European Year Citizens“ Metodika realizácie: Organizačný tým zložený zo
zástupcov 6 partnerských obci počas predchádzajúcich 6 mesiacov sústredil relevantné výstavné artefakty zm partnerských
obcí. Inštaláciu výstavy realizovali v priestoroch kultúrneho domu obce Sikenička. V rámci výstavy boli pre každú partnerskú
obec inštalované bannery ktoré obsahovali informáciami z histórie danej obce, charakteristiku najvýznamnejších
pozoruhodností ako aj preferovaných aktivít jej obyvateľov- jednotlivých spolkov, komunít a jednotlivcov. Súčasťou výstavy
boli aj inšpirujúce výrobky občanov najmä z oblasti ľudových tradícií a remesiel. Pre návštevníkov animátori poskytovali aj
podrobnejšie informácie o jednotlivých výstavných artefaktoch, ktoré prezentujú pozitívne aktivity občanov. Táto výstava bude
inštalovaná aj v ostatných partnerských obciach. Výstavu počas festivalu navštívilo celkom cca: 3500 osôb.

