Európa pre
občanov
Projekt Captain Europe financovala Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"

Účasť: projekt umožnil stretnutie 1000 občanov, z ktorých 800 pochádzalo z obce Lučivná a okolia (Slovensko),
40 z mesta Gols (Rakúsko), 40 z mesta Priverno (Taliansko), 40 z mesta Morawica (Poľsko), 40 z mesta Staré
Město pod Landšteinem (Česko), 40 z mesta Gennep (Holandsko).
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Lučivnej (Slovensko) od 02/07/2017 do 08/07/2017
Stručný opis:
Dňa 02/07/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na spoznávanie. Jednalo sa o spoznávanie sa navzájom,
spoznávanie jazykov prítomných národov, spoznávanie EU. Toto počiatočné spoznávanie načrtlo celý budúci
program podujatia. Po príchode zahraničných hostí bolo podujatie slávnostne otvorené. Bol predstavený program
podujatia a miesta realizácie aktivít. Nasledovali zoznamovacie hry medzi účastníkmi. V rámci nich účastníci boli
rozdelení do skupiniek, kedy hrali rôzne hry s potrebou sociálnej interakcie s ostatnými, vďaka čomu sa medzi
sebou účastníci po skupinkách zoznamovali. Pokračovaním oznamovania bolo Jazykové okienko. V rámci neho
účastníci spoznávali základné frázy v jazykoch partnerov. Jednalo sa o slová ako: ahoj, dobrý deň, ďakujem,
dobrú chuť a pod. Aj tu mali účastníci možnosť kreatívnym spôsobom spoznať nových ľudí zo zahraničia.
Účastníci mali príležitosť spoznávať aj EU. V rámci aktivít bol otvorený Európsky kútik, ktorý počas celého
podujatia poskytoval účastníkom a širokej verejnosti informačné materiály, vymaľovánky, pexesá, spoločenské hry
s tematikou EU. Týmto spôsobom pomáhal šíriť informácie o EU. Deň bol zakončený hudbou ako príležitosťou pre
ďalšie spoznávanie sa.
Dňa 03/07/2017účastníci stretnutia zamerali pozornosť na interaktivitu a tvorivosť. V prvom rade sa jednalo
o umeleckú tvorivosť. V rámci aktivity Olympiáda tvorivosti mladší účastníci vyrábali umelecké predmety z hliny
a moduritu. Vďaka tomu sa mali možnosť naučiť vyrábať predmety ako naši predkovia. Nasledovalo ďalšie
poznávanie jazyka jednotlivých krajín. V rámci Čitateľského okienka sa konalo čítanie textov v jazykoch partnerov.
Po poznávaní základných jazykových fráz bolo čítanie druhým krokom k prekonávaniu jazykových bariér. K slovu
sa dostala aj Európska únia vo forme interaktívnej prednášky o jej fungovaní. Prítomní sa mali takto možnosť
dozvedieť viac o EU, o tom ako funguje, ako sa formovala a aké spoločné politiky presadzuje. Rozvíjalo sa tak
európske povedomie. Dôležitým prvkom projektu bola aj diskusia na tému migrácie. V rámci besedy s cudzincami,
ktorý žijú na Slovensku už dlhodobo, prítomní mali možnosť spoznať úskalia nutného sťahovania sa do iných
krajín (kvôli vojne, útlaku a pod.), ako sú prijatie do komunity, učenie sa domáceho jazyka, či reakcie ľudí na
cudzincov. Podvečer hostia spoznávali domácu obec a jej okolie.
Dňa 04/07/2017účastníci stretnutia zamerali pozornosť na tému solidarity. Ranné aktivity boli určené mládeži.
Mladí rozdelení do skupín v prírode hľadali indície a spájali ich do vylúštenia úlohy. Téma sa týkala EU. V rámci
Pikniku v prírode sa zasa oboznamovali s lokálnou prírodou a potrebou ju chrániť. Solidarita ako hlavná téma dňa
bola prezentovaná vo forme prezentácia činnosti neziskových organizácií, ktoré pomáhajú ľuďom, aj cudzincom
integrovať sa do života na Slovensku. Vďaka tomu sa podarilo tému migrácie prezentovať z iného uhla pohľadu.
Taktiež sa vyzdvihla potreba solidarity s migrantmi, ktorí opúšťajú svoje domovy, kvôli prebiehajúcim konfliktom.
V podobnom duchu sa niesla aj beseda Migrujeme, Milujeme, Pomáhame, Integrujeme. Jej úlohou bolo
predostretie možností pomoci migrantom, aj domácim marginalizovaným skupinám zo strany majority. Dôležitosť
tejto besedy bolo vzbudenie potreby dobrovoľníctva a komunitnej pomoci. Pisateľské okienko prinieslo po
základných frázach a čítaní nový prvok prítomných cudzích jazykov – a to písanie. Účastníci sa učili písať
špecifické písmená jednotlivých jazykov. Vďaka tomu sa opätovne búrali jazykové bariéry.
Dňa 05/07/2017účastníci stretnutia zamerali pozornosť na podporu aktivizácie mladých ľudí. Najskôr sa mladí
ľudia spoločne zapojili do športových súťaží. Šport je popri kultúre univerzálnym jazykom spojenia. Zároveň
presadzuje zdravú súťaživosť. Následne sa mladí zapojilo do poznávania práce Európskeho parlamentu v rámci
aktivity Parlament mladých európskych občanov. Jednalo sa o fiktívne rokovanie parlamentu zvoleného zo
zástupcov mládeže z partnerských obcí, pričom si mladí osvojovali prvky fungujúce v rámci práce EP. Občania
mali možnosť spoznať prínosy EU. Jednalo sa o konkrétne prínosy z hľadiska predstavenia podporených projektov
z Európskych fondov. Vďaka tomu spoznali, ako EU podporuje rozvoj obcí, občianskej spoločnosti. Jednalo sa
o zasiatie semienka v boji voči euroskepticizmu. Tvorivé dielne predstavovali aktivitu s tematikou spojenia
neformálnym spôsobom. Zároveň sa deti mali možnosť naučiť niečomu novému. Rozprávačské okienko bolo
ďalším prvkom prekonávania jazykových bariér. Účastníci rozprávali svoje národné rozprávky, vďaka čomu sa
podarilo zblížiť prítomných občanov.
Dňa 06/07/2017účastníci stretnutia zamerali pozornosť na dobrovoľníctvo. To znamená, že získavali informácie
o dobrovoľníctve a zároveň podnety pre to, ako sa stať dobrovoľníkom. Téme sa venovali aktivity Zadarmo
a dobrovoľne a Solidárne s Nami. V rámci prvej aktivity účastníci besedovali o dobrovoľníctve. V rámci druhej
aktivity sa prezentovali neziskové organizácie fungujúce na dobrovoľníckej báze. Vďaka týmto aktivitám sa
podarilo vzbudiť záujem u viacerých účastníkov o to stať sa dobrovoľníkom. Tvorivé dielne zapojili do aktivít zapoji-

li do aktivít najmenších účastníkov. Vyrábali spoločne rôzne predmety. Pre deti boli určené aj zábavné aktivity.
V rámci nich hravou formou spoznávali EU. Predstavitelia samospráv, združení a mládeže spoločne besedovali
o potrebe väčšieho zapojenia mládeže do vecí verejných. Hľadali možnosti, ako osloviť mladú generáciu, pričom
každá prítomná skupina prezentovala svoj názor. Spoločná večera slúžia vytváraniu priateľstiev.
Dňa 07/07/2017účastníci stretnutia zamerali pozornosť na Kapitána Európa. To znamená, že v rámci
spoločenských aktivít prijímali EU za svoju. Dôležitá v tomto smere bola práve aktivita Kapitán Európa. V rámci nej
mladí spoznávali, čo im EU ponúka (cestovanie, stáže v EU, štúdium v zahraničí, Erasmus+). Získali takto
relevantné informácie pre svoje ďalšie pôsobenie v EU. Zároveň spoločne vytvárali pexeso s motívmi EU, kedy
vyberali obrázky, ktoré boli po podujatí spracované do pexesa a rozdistribuované medzi partnerov. Aktivitou
spojenia ľudí rôznej národnosti bolo odtláčanie rúk na bielu plachtu. Plachta sa takto stala výstupom projektu.
Spoločenské aktivity, kultúrne vystúpenia, či zábava slúžili na spájanie účastníkov, vzájomné spoznávanie sa
a prekonávanie predsudkov a bariér, najmä jazykových.
Dňa 08/07/2017účastníci stretnutia zamerali pozornosť na potvrdzovanie priateľstiev. Ranné hudobno-športové
aktivity boli spojením zdraveného životného štýlu a tradícií. Tu mali možnosť hostia opätovne trochu spoznať
okolie domácej obce. V rámci aktivít sa konala aj videoprezentácia filmu Nickyho rodina o sir Nicolasovi Wintonovi,
ktorý počas II. svetovej vojny nezištne a dobrovoľne zachránil viac ako 500 židovských detí. Film bol mementom
pre súčasné generácie, o tom, že treba pomáhať. Posledné aktivity boli spojené s vyhodnotením podujatia
a rozlúčením sa medzi účastníkmi.

