EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
Az « „Diákvita Európa jövőjéről”» projektet az Európai Unió
finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében
2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 200 állampolgár részvételével, akik közül Kulturny spolok Victoria
Kulturegyesület (50), Kováčovce - Szécsénykovácsi (30), Partnerstvo Krtísskeho Poiplia területén lévő települések-,( 50), Kiarov (10),
Filakovo (10) – SK, valamint Warta (50) - PL lakosai. (Szécsény – HU 1500 fővel vett részt)

Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne SZÉCSÉNY, Magyarország HU volt, 05/10/2015 és 10/10/2015 között
Részletes leírás:
05/10/2015 - én a Vendégek fogadása – játékos ismerkedés – Az 1. nap nagyon fontos szerepet töltött be a találkozó
életében. Ekkor ismerték meg egymást a résztvevő partnerek, és ekkor kerültek kiválasztásra a csapatok. A megismerkedést
játékos keretek közt tartottuk, ami megalapozta a további napok együttműködésének hangulatát. Ugyanakkor a bemutatkozás
lehetőséget adott megismerni egymás európai szemléletét, jövőképét, a résztvevők Unió iránti elkötelezettségének-, és uniós
ismeretei mélységét- a fejlesztések, fenntartható fejlődés és az önkéntesség területén.
06/10/2015 - án a téma „A jövő Európája” – Ifjúsági parlament” volt. A 2. nap az európai integráció kérdéseinek
megvitatásával telt. Egy saját „európai parlamenti” ülésnapot tartottunk, melyben nem nemzetiségi alapon, hanem egymással
keveredve hotzuk létre a „frakciókat”. Így tettük dinamikussá és európaivá a közös munkát. Előadások keretében kaptunk
szakmai tájékoztatást napjaink Európájának alapvető kérdéseiről.
Megnyitottuk a 4 fordulós sport-, és kulturális vetélkedőt, itt az európai identitás-tudatot feltétlen erősítő, kulturális
sokszínűségből kaptunk ízelítőt.
07/10/2015 – én, a téma „Európai piknik” címmel – A környezetvédelem és az esélyegyenlőség volt. Az Európai piknik
elnevezésű környezetvédelmi és esélyegyenlőségi napot azért hívtuk életre, hogy nemzetközi előadóink beszámolói alapján,
mind az idősebb, mind a fiatalabb generációk láthassák napjaink Európájának e két alapvető problémáját. A kérdésekre a
továbbiakban maguk állítottak fel válasz-alternatívákat. Természetesen lehetőség nyílt kikapcsolódásra is kerékpározás, foci-,
és lovas vetélkedők keretében. A nap végén tábortűz mellett, kötetlenül beszélgetve vitattuk meg kérdéseinket.
08/10/2015 – án a témákat „Önkéntesség és szolidaritás ifjúsági mobilitás” Szakmai nap keretében dolgoztuk fel. Ez a nap
találkozónk változatos programokat biztosító „felkészítő” programja volt a leendő önkéntesek számára, ahol választ kaphattak
a fiatalok az önkéntességgel kapcsolatos bármilyen jellegű kérdéseikre.
09/10/2015 – én, „Kulturális kavalkád” – A kultúra és a művészetek Európája napján képzőművészeti bemutatókat és
vásárokat rendeztünk. Itt a partnereink betekintést nyertek egymás országainak hagyományos képzőművészetébe. Ennek
szellemében zajlott a nap hátralévő részében a csapatvetélkedő újabb fordulója is. Ezután irodalmi délután kereteiben
ismertük meg egymás irodalmi világát. A nap szakmai hozadéka az volt, hogy munkalehetőségeket ismerhettünk meg,
kulturális területen.
10/10/2015 – án, a zárónapi ünnepségek keretében tettünk még egyszer fogadalmat egymásnak, hogy folytatva a
megteremtett hagyományt, ki fogjuk szélesíteni és hálózatossá tesszük a partnerségi együttműködést. Ugyanekkor
kiértékeltük a találkozó elvárt, és megvalósított eredményeit, melynek segítségével közösen tudunk majd továbblépni az
európai integráció útján. Kihirdettük a játékos és szellemi vetélkedők eredményeit, majd ebéd és búcsúzás után vendégeink
hazautaztak.

