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Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest" 
 
Účasť: projekt umožnil stretnutie 862 občanov, z ktorých 750 pochádzalo z obce Kalinkovo (Slovensko), 28 z mesta 
Dabas (Maďarsko), 28 z obce Dolní Dunajovice (Česko), 28 z mesta Stara Pazova (Srbsko), 28 z mesta Suplacu de 
Barcau (Rumunsko). 
 
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Kalinkove (Slovensko) od 05/10/2018 do 07/10/2018 
 
Stručný opis: 
 
Dňa 05/10/2018 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na dve hlavné témy a to: budúcnosti Európy a spájanie národov 
Európy. Program začal úvodným privítaním zahraničných hostí a predstavením programu Európa pre občanov, ako aj 
programu podujatia. Nasledovalo otvorenie výstavy #EuropeForCulture. Jednalo sa o výstavu kresieb a fotiek 
prezentujúcich kultúrne dedičstvo jednotlivých národov. Týmto sa do popredia dostalo poznanie partnerov cez kultúrne 
prvky. Následná beseda sa venovala krajinám v strednej Európe, medzi ktorých patria všetci partneri a ich postaveniu 
v rámci EU. Týmto sme reagovali na stále existujúce delenie krajín Európy na západ a východ. Spoločnou diskusiou sa 
otvorila téma potreby posilniť väzby medzi všetkými krajinami EU. Odborná časť programu pokračovala aj odborným 
seminárom o budúcnosti Európy. Tu boli účastníkom predstavené témy spojené s budúcimi eurovoľbami a potrebou ísť 
voliť, ako aj aktuálnymi témami, ako sú brexit, rastúci populizmus a pod. Prítomní diskutovali o týchto témach a stali sa 
tak možnou budúcnosťou Európy. Večer patril spoločenským aktivitám a spájaniu občanov. 
 
Dňa 06/10/2018 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na kultúrne dedičstvo Európskych národov. Tejto téme sa 
venovali z rôznych pohľadov. Najskôr sa jednalo o predstavenie projektov z oblasti kultúrnej spolupráce, ktorých sa 
zúčastnili partneri spoločne, či samostatne. Tu bol predstavený aj projekt Town Twinning, ktorí partneri spoločne 
realizovali v roku 2016. Okrem toho sa jednalo o rôzne projekty na podporu kultúrnych spolkov, kultúry národnostných 
menšín a pod. Pre najmenších účastníkov bola počas dňa pripravené aréna zábavy. Tu sa deti mali možnosť nielen 
zahrať, ale aj spoznať nových kamarátov z iných krajín. V dopoludňajších hodinách sa partneri venovali téme solidarity. 
Partneri a ich aktívni občania diskutovali o rôznych oblastiach solidarity, ktoré sa dajú aplikovať na lokálnej úrovni – od 
pomoci starým ľuďom až po odstraňovanie bariér. Popoludní sa program opätovne vrátil ku kultúrnemu dedičstvu. 
V rámci prednášky o organizácii UNESCO sa do popredia dostala téma ochrany kultúrneho dedičstva v jednotlivých 
krajinách. Týmto sa projekt dotkol témy aktuálneho Európskeho roka. Partneri sa venovali aj formám nezákonného 
obchodovania s kultúrnym dedičstvom. Síce sa priamo s týmto porušovaním zákonov priamo nestretli, diskusia 
smerovala k podpore väčšej ochrany umenia a kultúry. Mladí ľudia z partnerských obcí sa zúčastnili modelového 
zasadnutia Európskeho parlamentu. Táto aktivita pomohla vzbudiť v nich záujem o nadchádzajúce voľby do 
Európskeho parlamentu 2019, o ktorých sa zatiaľ v jednotlivých krajinách príliš nehovorí. Pre účastníkov bol pripravený 
ak filmový kútik. V rámci neho sa premietali filmy na tému migrácia. Jednalo sa o dokumentárne filmy zachytávajúce 
migračnú vlnu 2015/2016, ale aj usadzovanie cudzincov v krajinách EU. Večer patril tradičnej kultúre a to konkrétne 
prezentáciám tradičnej kultúry a folklóru jednotlivých partnerských obcí. Neskôr sa k nim pridala aj prezentácia 
modernej súčasnej kultúry.  
 
Dňa 07/10/2018 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na šport, spoluprácu a budúcnosť. Dopoludnie patrilo tak 
športu, ako aj vareniu tradičných špecialít prítomných národov. Jednalo sa najmä o kapustnicu, ale aj guláš, halászlé 
a pod. Cieľom bolo viacej zblížiť účastníkov. Realizovaná bola beseda medzi predstaviteľmi obcí. Spoločne diskutovali 
o partnerstve, o kultúrnych výmenách, ktoré ho spájajú, ale aj o tom, ako sa starajú o kultúrne ustanovizne. Táto 
výmena skúseností priniesla nové myšlienky do partnerstva. Spolupráci v oblasti kultúry sa venovala aj nasledovná 
beseda, ktorej sa zúčastnili už aj bežní občania. Spoločne hľadali projektové námety pre projekty spolupráce. 
Budúcnosť EU bola témou poslednej diskusie. Partneri tu spoločne s predstaviteľmi EuropeDirect centra diskutovali 
o tom, čo čaká Európu v najbližšom období a aké dôsledky to môže mať. Projekt bol ukončený vyhodnotením.    
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