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Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest" 
 

 
Účasť: projekt umožnil stretnutie 365 občanov, z ktorých 125 pochádzalo z mesta Želiezovce (Slovensko), 55 z 
mesta Isaszeg Város (Maďarsko), 31 z mesta Barc (Maďarsko),  33 z mesta Trstena (Slovensko), 21 z neziskovej 
organizácie Dolnohronské rozvojové partnerstvo (Slovensko), 35 z nadácie Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány 
(Maďarsko), 34 z mesta Miercurea Ciuc (Rumunsko), 31 z mesta Makó (Maďarsko). 
 
 
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Želiezovciach, Slovenská republika, 11.09.2015 do 13.09.2015 
 
 
Stručný opis: 
 
 
Dňa 11.09.2015 primátor mesta oficiálne privítal účastníkov podujatia, predstavil hlavnú myšlienku projektu, 
jednotlivých partnerov a ich úlohy v projekte. Účastníci podujatia zamerali pozornosť na témy aktívneho 
európskeho občianstva, odstraňovanie bariér, ktoré bránia občanom aktívne sa podieľať na živote v EÚ, boli im 
predstavené možnosti občianskej participácie v rámci tvorby EÚ politík. Účastníkom podujatia bola predstavená 
anketa zameraná na zistenie miery informovanosti účastníkov na témy európskej identity a občianstva, výhody 
plynúce z členstva v EÚ a prínos Európskej únie na skvalitnenie života Európanov. 
   
Dňa 12.09.2015 sa účastníci podujatia zúčastnili návštevy Biocentra, ktorej cieľom bolo poukázať na miestnu a 
regionálnu sebestačnosť ako nástroj boja proti chudobe a rastúcej miery nezamestnanosti v EÚ. V popoludňajších 
hodinách sa konala verejná diskusia s názvom “Regióny proti nezamestnanosti”, ktorej cieľom bolo poukázať na 
dôležitú úlohu samospráv v rozvoji miest a obcí rovnako ako v zvyšovaní kvality života ich obyvateľov. V 
podvečerných hodinách odborné témy vystriedala prezentácia tradičného regionálneho umenia a remesiel, a 
gastronomická exhibícia regionálnych špecialít. 
 
Dňa 13.09.2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na predstavenie cieľov miest a obcí v budúcej 
medzinárodnej spolupráci (témy spoločných projektov, prioritné oblasti obcí podľa strategických dokumentov) a 
vytvorenie pracovných skupín pre budúcu spoluprácu. V popoludňajších hodinách sa účastníci podujatia zúčastnili 
informačnej a vedomostnej kampane zameranej na podporu budovania európskej identity a európskeho 
občianstva, prezentáciu výhod plynúcich z členstva v EÚ,  zúčastnení sa oboznámili s nástrojmi možnej občianskej 
participácie na tvorbe EÚ politík. V rámci kultúrneho programu sa konala prezentácia tradičného folklórneho súbor 
a pestrým kultúrnym programom bola zabezpečená zábava. Vo večerných hodinách bolo podujatie oficiálne 
ukončené so záverečným príhovorom zástupcu mesta a predstavením posolstva projektu do budúcnosti.Počas 
podujatia došlo k hodnotovému a myšlienkovému zbližovaniu sa účastníkov, k prezentácii zvykov a tradícii, k 
prezentácii kultúrneho dedičstva partnerov, k prehĺbeniu záujmu o spoločné európske korene, k podpore hodnôt 
partnerstva a spolupráce ako spôsob budovania spolupatričnosti k Európe, európskej identity. 
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