Európa pre
občanov
Projekt “Cooperation of citizens for a closer European Union”
financovala Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov
Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"
Účasť: projekt umožnil stretnutie 1078 občanov, z ktorých 54 pochádzalo z mesta Pińczów (PL), 50 z mesta
Bystřice (CZ), 125 pochádzalo z mesta Tata (HU), 12 pochádzalo z mesta Kanjiža (SRB), 837 pochádzalo z mesta
Svodín (SK).
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo vo Svodíne (SK) od 15/07/2016 do 17/07/2016
Stručný opis:
Dňa 15/07/2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na:
15:00 Výstava XV. Medzinárodného výtvarného tábora – slávnostné otvorenie v kultúrnom dome
16:00 “Csiribiri” – slávnostné ukončenie detského tábora – kultúrny dom
16:30 Privítanie hostí z partnerských miest
16:40 Slávnostné otvorenie podujatia – kultúrny dom
17:00 “Cirkus Folklorikusz” – detské predstavenie – hlavné námestie
17:30 Tolerancia detskými očami – “Word clouds” výstava
18:00 Prečo veriť v budúcnosti EÚ – beseda s assistentom europoslanca – dom pre prácu na diaľku
18:00 Tradície Strednej Európy – trh miestnych prvovýrobcov a remeselníkov – hlavné námestie
18:00 Folklórny program – Zbor z Kolárova
18:30 Kultúrny program – vystúpenie speváka Tamása Mészárosa
20:00 Veselica s Mikle Peti

Dňa 16/07/2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na:
9:00 Kreatívna Európa – ukážky remeselníkov – hlavné námestie
10:00 Infostan EÚ – hlavné námestie
10:00 Európske športové predpoludnie – stolný tenis, futbal
11:00 Mladí ľudia v rozhodovacích procesoch – beseda – dom pre prácu na diaľku13:00 Spoločná budúcnosť –
strategické plánovanie starostov – kultúrny dom
13:00 Detský svet – trhovisko
15:00 Naše možnosti v EÚ – workshop – dom pre prácu na diaľku
16:00 Záverečná konferencia
17:00 Spomienková slávnosť pri kríži bratstva – hlavné námestie
17:30 Farebná Európa – kultúrny program – v kultúrnom dome
19:15 Slávnostné pozdravy starostov
19:30 Operetné kvinteto – kultúrny dom
21:00 – 23:00 koncerty – kultúrny dom
23:00 – DJ Luigi – pouličná veselica

Dňa 17/07/2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na:
10:30 Slávnostná svätá omša
12:00 Slávnostný obed
15:00 EU detskými očami – vyhodnotenie súťaže – dom pre prácu na diaľku
16:00 Oficiálne ukončenie podujatia

