Európa pre
občanov
Projekt s názovom “Multikultúrna spoločnosť a zachovanie tradícií
- družobné stretnutie obcí a mládeže v Sečiankach”
financovala Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov
Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"
Účasť: projekt umožnil stretnutie 503 občanov, z ktorých 133 pochádzalo z obce Szécsénke a okolitých obcí
(Maďarsko), 24 z mesta Lizmus (Lotyšsko), 5 z obce Bliżyn (Poľsko), 8 z obce Dorobanti (Rumunsko), 8 z obce
Belluno (Taliansko) a 325 z obce Sečianky a jej okolia (Slovensko).
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Sečianky a v okolitých obcí na Slovensku, od 18/08/2021 do
21/08/2021.
Účasť na podujatí bola značne poznačená platnými epidemiologickými predpismi, podľa ktorých vstup na
Slovensko bez povinnosti karantény, je povolený len očkovaným osobám. V dôsledku uvedeného opatrenia
väčšina partnerov sa zúčastnilo podujatia v porovnaní s plánom s menším počtom účastníkov. Tento stav však
vytvoril príležitosť pre maďarského partnera (s vyšším podielom očkovaných osôb) zúčastniť sa na podujatiach
s vyšším počtom účastníkov (každý programový deň sa zúčastnili iní občania). Aj vďaka takémuto riešeniu počet
hostí takmer dosiahol pôvodne plánovanú výšku (178). Pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť na podujatí prezenčne,
sa vytvorila možnosť online účasti. Celkom 47 ľudí využilo možnosť zapojiť sa do aktivít prostredníctvom internetu.
Kvôli pandemickým obmedzeniam väčšina programov prebiehala paralelne a v menších skupinách.
Stručný opis:
Dňa 18/8/2021účastníci stretnutia zamerali pozornosť na "Zbližovanie generácií a prekonávanie rozdielov".
Po príchode hostí sa predstavili jednotlivé delegácie. Následne sa diskutovalo o generačných rozdieloch
a odlišnostiach. V rámci workshopu účastníci spoločne hľadali čo spája rôzne generácie a spôsoby efektívnej
spolupráce medzi rôznymi vekovými skupinami. Po slávnostnej večeri sa uskutočnila neformálna diskusia o
príčinách a o možných nástrojoch odstránenia diskriminácie na základe kultúrnej identity.
Dňa 19.8.2021 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na tému „Multikultúrna spoločnosť a postavenie
tradícií“.
Počas dopoludnia sa partneri projektu stretli v malých skupinách s odborníkmi, ktorí sa venujú podpore detí
a mládeže s cieľom výmeny skúseností a vzájomného spoznania overených metód. Následne diskutovali
o aktuálnych otázkach a výzvach týkajúcich sa postavenia mládeže a ich participácie na spoločenskom živote.
Účastníci porovnávali lokálne, regionálne, národné a európske úrovne týkajúcich sa uvedených tém. Iná skupina
účastníkov paralelne sa vybrala na spoznávaciu cestu s cieľom oboznámiť sa s historickým, kultúrnym a prírodným
bohatstvom regiónu. Okrem iných navštívili aj výstavu o hrôzach II. svetovej vojny v synagóge v Lučenci. Členovia
delegácií sa zhodli na tom, že aj v dnešnej dobe je veľmi dôležitá posilniť uznanie a posilnenie základných hodnôt
EÚ s dôrazom na mier. Uvedené paralelné podujatia poskytli členom delegácií príležitosť nadviazať priame
kontakty a vzájomné spoznávanie, s príspevkom k posilneniu porozumenia a solidarita.
Popoludňajší program bol zameraný na vzťah medzi multikulturalizmom a tradicionalizmom. Súbežne s
multikultúrnym programom sa ďalšia skupina účastníkov oboznámila s historickým, kultúrnym a prírodným
bohatstvom regiónu. Deň sa skončil neformálnymi diskusiami pri vatre.

Dňa 20.8.2021 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na budúcnosť Európy
V dopoludňajších hodinách si účastníci vymenili názory na prácu a život v zahraničí a na dôsledky a dopady
Brexitu. Počas diskusie o budúcnosti Európy diskutujúci poukázali na to, že epidémia COVID19 viedla k
výraznému nárastu sociálneho napätia a neznášanlivosti. Do popredia sa dostali aj otázky limitov demokracie
a potreby posilnenia solidarity. Jedným z dôležitých východísk z krízy je efektívne a cielené využívanie zdrojov
určených na oživenie európskeho hospodárstva. Poukázalo sa na to, že rozdielne epidemiologické predpisy
a odlišné pravidlá vstupu do jednotlivých európskych krajín výrazne oslabujú jednotu EÚ, a preto by bolo
vhodnejšie uvedené opatrenia zosúladiť a koordinovať na úrovni EÚ. Z dôvodu pandemických opatrení kultúrny
festival sa nerealizoval v plánovanom rozsahu s bohatou ponukou, keďže partneri oproti plánu vedeli zabezpečiť
vystúpenie iba menších skupín, resp. ich reprezentovali iba sólisti. . Počas kultúrneho programu odborníci Europe
Direct so sídlom v Lučenci poskytovali záujemcom informácie ohľadne EÚ. Súčasťou podujatia bola aj výsadba
ďalších rastlín a inštalácia pamätnej tabule v Parku európskych chutí, ktorý vznikol vďaka realizácie podobného
projektu v minulosti, ako symbol spolupráce medzi družobnými obcami na európskej úrovni.
Dňa 21.8.2021 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na budúcnosť Európy (pokračovanie)
V dopoludňajších hodinách sa uskutočnil brainstorming s názvom "Desať krokov proti globálnemu otepľovaniu", na
ktorom účastníci po úvodnej prezentácii prezentovali možné riešenia, ktoré by mohli prispieť k zmierneniu
globálneho otepľovania na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni. Na konci štvordňového podujatia
partneri zhodnotili výsledky stretnutia, dohodli sa na nových cieľoch budúcej spolupráce a diskutovali o možných
spôsoboch rozšírenia partnerstva.

