
 

 

 

Projekt   
“Tolerancia, partnerstvo, rozvoj  2020- Budúcnosť Európy”  

financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov 

 

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest" 
 

Účasť: projekt umožnil stretnutie 190 občanov, z ktorých 25 pochádzalo z mesta MATICA   SLOVACKA  - 
MATICA  SLOVENSKA  SOLANY (Croatia), 25 z mesta Svaz Maďarů žijících v českých zemích - Cseh- és 
Morvaországi Magyarok Szövetsége, z. s.,Pobočný spolek Ostrava (Czech Republic), 24 z mesta Association 
„Mircostructure“ (Serbia), 26 z mesta ARAT-KORITEN (Bulgaria), 25 z mesta Šinteu (Romania), 25 z mesta 
Sámsonháza Község (Hungary). 
 
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Ratke (Slovakia) od 13/08/2021 do 18/08/2021 
 
Stručný opis: 
 

Dňa 13/08/2021 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na  slávnostné zahájenie podujatia za 
prítomnosti všetkých partnerov na pozvaných hostí, skupinové posedenia členov cieľových skupín a 
partnerov na témy: 
- práva a možnosti občanov v EU a v jednotlivých členských štátoch, - tolerancia národov  a menšín v 
dennom živote, - generácie a ich spolupráca pre solidaritu, brainstorming odborníkov , slávnostný 
večerný program.  
 
Dňa 14/08/2021 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na diskusia študentov z regiónu s partnermi 
brainstorming aktívnych seniorov a mladej generácie na tému "Tolerancia v Európe", - podpora a 
zachovanie európskej pamäte – odborná práca s najmladšou generáciou, - tabuizované témy z histórii 
vojnových  rokov  
workshop na aktuálne témy programu projektu, - právo seniorov na aktívny spoločenský život 
 
Dňa 15/08/2021 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na prezentáciu partnerov, ktorí majú skúsenosti 
so spolužitím s menšinami etnických skupín, workshop na aktuálne témy, - ako sa prejaví tolerancia a 
právo etník a menšín v činnosti samospráv obcí a miest na Slovensku, - "best practic" – právo menšín a 
vzájomná tolerancia 
- aktívna účasť občanov v demokratickom živote EU, konferencia "Solodarita v Európe"  
 
Dňa 16/08/2021 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na workshop na aktuálne témy, - civilní aktivisti a 
ich dobrovoľná práca - skúsenosti z praxe, - sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť v EU, - rozhodovacie 
právomoci v EU - diskusia s poslancami EP, beseda "Vízia pre Európu!" 
 
Dňa 17/08/2021 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na  diskusie s aktívnymi dôchodcami regiónu a 
členov partnerských delegácií na témy tolerancia, rozvoj občianskej spoločnosti,  burza nápadov a 
riešení  mladých aktivistov,  brianstormingy s ekonomickými témami, ako udržateľnosť, rozvojové 
projekty v jednotlivých štátoch. 
 
Dňa 18/08/2021 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na záverečnú slávnostnú konferenciu 
"Budúcnosť Európy" 
slávnostný program pre širokú verejnosť  
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