
 

 

 

Projekt   
“Spoločná história Židov, Slovákov, Maďarov a ostatných národov 

Európy 1920 – 2020”  
financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov 

 

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest" 
 

Účasť: projekt umožnil stretnutie 340 občanov, z ktorých 30 pochádzalo z mesta Nagylóc Község (Hungary), 12 z 
mesta Svergieungerska Kvinnoförenid Sissi (Sweden), 30 z mesta Asociata Dávidvára Egyesület (Romania), 12 z 
mesta MOVING Europe (Italy), 12 z mesta Association Sociocurtural Luenda (Spain), 12 z mesta Destinacija 
Menadzment Organizacija Kanjiza (Serbia), 40 z mesta Institúcia regionálnych aktivít Novohradu (Slovakia), 60 z 
mesta Ipoly-völgye ETT (Hungary), 12 z mesta Gminny Ostodek Kultury Olesnica (Poland). 
 
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Velká Calomija (Slovakia) od 21/07/2021 do 27/07/2021 
 
Stručný opis: 
 
Dňa 21/07/2021 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na Dovoz delegácií z letísk Bratislava  a Budapest 
Dorazenie delegácií autobusmi, vlakmi, esp. autami, Privítanie a ubytovanie delegácií, V poobenajších hodinách 
spoločný organizačný meeting, Spoločná večera partnerov a hostiteľov  
 
Dňa 22/07/2021 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na Zahájenie projektu, zosúladnie úloh partnerov. 
Konkretizovanie pracovných postupov a spôsobov na zainteresovanie občanov do programov projektu 
Určenie pracovných skupín na realizovanie aktivít projektu - mediálny tím, rokovací tím s verejnými činiteľmi, 
kreatívny tím (realizovanie verejných podujatí), technický tím (inštalácie, ozvučenie, dizajn, sklad), tím pre priamy 
kontakt s verejnosťou . 
 
Dňa 23/07/2021 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na Šírenie ídei solidarity a partnerstva v rámci EU: 
megapohľadnica s odkazmi občanov pre EU, Medializácia programu solidarity a cieľov Europe for Citizens 
Počas diskusii  pomocou médií oslovíme občanov mesta, Počas dobročinnosti nadviazanie kontaktov s ďalšími 
NGO a samosprávami - sieťovanie v rámci EU 
 
Dňa 24/07/2021 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na Organizovaná exkurzia autobusmi do obce Dolná 
Strehová, Návšteva múzea, historická časť obce. 
Návšteva prírodného dedičstva regiónu. 
 
Dňa 25/07/2021 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na Šírenie ídei solidarity a partnerstva v rámci EU:  
Medializácia programu solidarity a cieľov Europe for Citizens, Počas diskusii pomocou médií oslovíme študentov 
mesta, Prostredníctvom verejných aktivít nadviazanie kontaktov s ďalšími NGO a samosprávami - sieťovanie v 
rámci EU 
 
Dňa 26/07/2021 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na Spoločné odborné posedenie všetkých partnerov, s 
cieľom vyhodnotenia výsledkov konferencií, workshopov, exkurzií a výletov, ako aj ostatných stretutí s mládežou, 
neziskovými organizáciami, a zástupcami miestných a regionálnych sampospráv. 
Slávnostný akt - podpísanie spoločnej deklarácie o spolupráci projektových partnerov a miestnych inštitúcií. 
Prezentácia spoločných aktivít pre verejnosť - príhovor lídrov partnerov pre médiá 
Slávnostný verejný kultúrny program 
 
Dňa 27/07/2021 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na Na záverečnom mítingu sa zúčastnia všetky delegácie, 
ako aj hostitelia - odborné vyhodnotenie projektu. 
Lídri partnerov na spoločnom brífingu hodnotia projekt pre médiá 
Spoločný obed a odcestovanie hostí. 
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