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Platí pre akciu 1, opatrenie 1.1 

Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest 
 

Účasť: projekt umožnil stretnutie 364 občanov, z ktorých 90 pochádzalo z mesta Tvrdošovce (Slovensko), 81 z mesta 
Bonyhád (Maďarsko), 43 z mesta Környe (Maďarsko), 45 z mesta Piliscsév (Maďarsko), 35 z mesta Tardos (Maďarsko), 5 
z mesta Szákszend (Maďarsko), 20 z mesta Nagyatád (Maďarsko) a 45 z mesta Zetalaka (Rumunsko). 
 
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Tvrdošovciach (Slovensko) od 22/08/2014 do 25/08/2014 
 
Stručný opis: 
 
Dňa 22/08/2014 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na: 
Porozumenie hlavnému cieľu podujatia, ktorým bolo poukázať na dôležitosť rodinného života u občanov Európskej únie. 
Stretnutie otvoril slávnostným príhovorom starosta obce Trvdošovce. V priebehu dňa sa konala prednáška na tému : 
Rodinného života, v ktorej svoje postoje prezentovali zástupcovia zúčastnených krajín, prednášku podporila aj diskusia, ktorá 
do témy zapojila všetkých zúčastnených. Počas celého dňa zároveň prebiehalo aj dobrovoľné darovanie krvi, čo výrazným 
spôsobom podporilo solidaritu medzi občanmi.  
V podvečerných hodinách prebiehali hudobné koncerty a folklórne vystúpenia.    
 
Dňa 23/08/2014 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na: 
Prezentáciu regionálnej gastronómie a kultúrneho dedičstva, ktoré výrazne podporuje multikultúrny dialóg a spôsob 
budovania pocitu spolupatričnosti s Európou. Počas dňa sa konala súťaž rodinných tímov vo varení tradičných regionálnych 
pokrmov a taktiež výstava remeselných výrobkov sprevádzaná odborným výkladom.  V poobedných hodinách prebehla 
odborná diskusia so zástupcami mimovládnych organizácií na témy rodinnej starostlivosti v EU, starostlivosti o seniorov a 
ochrany mládeže. Zapojenie všetkých vekových skupín do diskusie vedie k uľahčeniu interakcie a komunikácie medzi 
generáciami. 
Vo večerných hodinách prebiehal hudobno – kultúrny program. 
  
Dňa 24/08/2014 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na: 
Na šírenie vedomostí o európskej histórii, prezentáciu náboženských zvykov, kultúrneho dedičstva a regionálneho umenia, 
ktoré napomáhajú budovaniu pocitu spolupatričnosti v Európskej únii. Počas dňa sa konala Slávnostná sv. Omša na pamiatku 
Sv. Štefana, spomienkový akt položenia vencov k soche Sv. Štefana a odborná prednáška o prínose a úspechoch osoby Sv. 
Štefana v Európe. 
V podvečerných hodinách sa konala diskusia na tému dôležitosti rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom u 
občanov EU. 
Kultúrny večer obohatila taktiež výstava umenia miestnych umelcov. 
 
Dňa 25/08/2014 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na: 
Na získavanie konkrétnych návrhov, myšlienok a názorov na to, ako vytvoriť podmienky pre rodinný život v súlade s rodinnou 
politikou EU a to diskusiu na danú tému medzi starostami, miestnymi zamestnávateľmi, zástupcami mimovládnych 
organizácií, učiteľmi a občanmi. 
Počas posledného dňa podujatia sa konali rôzne zábavno – oddychové aktivity, ako napr. medzigeneračný kvíz, alebo 
futbalový zápas synov, otcov a starých otcov.  
Podvečer sa konalo Oficiálne ukončenie podujatia so záverečnými príhovormi zástupcov partnerov a predstavením posolstva 
projektu do budúcnosti jednotlivých komunít. 
 
Podujatie podľa očakávaní naplnilo stanovené ciele, medzi ktoré patrilo podporiť význam a dôležitosť rodinného života medzi 
občanmi EU, zapojenie všetkých vekových skupín v rámci programu uľahčilo komunikáciu medzi generáciami, prezentácia 
kultúrneho dedičstva podporila pocit spolupatričnosti vrámci EU a viedla k rešpektovaniu kultúrnej rozmanitosti.  
Účastníci získali nové poznatky o prístupe EU k podpore rodinného života, čo im umožňuje preniesť získané skúsenosti a 
rozvíjať nové aktivity na lokálnej úrovni. 
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