STRETNUTIE DRUŽOBNÝCH OBCÍ ZA ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ
KÓD PROJEKTU: 606371-CITIZ-1-2018-2-SK-CITIZ-TT

Stretnutie družobných obcí za rovnosť príležitostí v Lipovníku
V druhom májovom týždni sa v obci Lipovník realizovalo podujatie s medzinárodnou účasťou
s finančnou podporou programu Európskej únie Európa pre občanov.
Hlavným cieľom projektu bolo aktívne zapojenie občanov do verejného a politického
života a vedenia diskusii o otázkach európskeho politického programu.
V súčasnosti sa v Európe diskutuje o jej budúcnosti, pričom do debaty sa zvyčajne
pozývajú univerzity, odborníci, rôzne inštitúcie a krajské mestá. Podujatia sa bežne realizujú
vo veľkých mestách. Občania žijúci v menej rozvinutých oblastiach na vidieku, resp. ľudia zo
znevýhodneného prostredia majú menej príležitostí na prezentáciu svojich názorov, pričom
dopady politických rozhodnutí EÚ sa rovnako dotýkajú každého európskeho občana. Tento
jav je ešte viac typický pre ľudí s nízkou digitálnou gramotnosťou, ktorí sa ťažšie dostávajú k
aktuálnym informáciám a preto sa nezapájajú ani do dialógu o budúcnosti Európy cez
Internet. Občania, ktorí majú pocit, že ich názor na rôzne aspekty života na úrovni únie nie je
dôležitý, sú viac ohrození euroskepticizmom. Tento projekt vytváral rovnosť príležitostí
občanom obce Lipovník a jej zahraničných partnerov aktívne sa zapájať do diskusie
o aktuálnych európskych otázkach.
Hlavnou myšlienkou projektu bolo dosiahnuť pozitívnu zmenu postojov obyvateľov
žijúcich v menej rozvinutých regiónoch k otázkam európskym a ich aktivizácia a k voľbám do
EP prostredníctvom realizácie rôznych aktivít za účasti projektových partnerov z 5 členských
štátov.
Hostia prichádzali do obce Lipovník dňa 09. mája 2019. V rámci štvordňového
podujatia sa účastníci venovali hlavne histórii Únie, jej vývoju a úspechov, posilneniu pocitu
spolupatričnosti v Európe, aktivitám zameraným na lepšie pochopenie tvorby politiky EÚ a
na prezentovanie názorov zúčastnených občanov z rôznych krajín Únie. Predstavením
rozvojových aktivít realizovaných vďaka EÚ priamo v teréne organizátori chceli poukázať na
konkrétne prínosy EÚ členstva. Diskusia o budúcnosti Európy bola poznačená aj rozdielnymi
názormi účastníkov na jednotlivé aspekty života Európanov, pričom zhodli sa v tom, že nový
príbeh Európy má byť konštruktívny a orientovaný na občanov. Hostia sa oboznámili
s kultúrnym, historickým a prírodným bohatstvom územia. Navštívili Ochtinskú aragonitovú
jaskyňu, Betliarsky kaštieľ, Mauzóleum Andrássyiovcov v Krásnohorskom Podhradí a okolie
národnej kultúrnej pamiatky hradu Krásna Hôrka, ktorý v súčasnosti pre rekonštrukciu nie je
dostupný. Počas podujatia pomocou kancelárie Europe Direct z Košíc sa poskytli informácie
širokej verejnosti i o Európskej únii za účelom rozšírenia vedomostí o Únií a k jej lepšiemu
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pochopeniu občanmi. Diskusia s kandidátmi za europoslanca bola silnou motiváciou pre
účasť vo voľbách do EP. V rámci besedy hlavnou témou boli otázky budúceho smerovania EÚ
a otázky prosperity občanov únie. Odborné programy boli spestrené kultúrnymi
vystúpeniami, v rámci ktorého okrem iných veľký potlesk od divákov získala detská folklórna
skupina „Rozmaring junior “, speváčka Ivanka Krajňáková a folkloristi Martina Zagibová a
Ondrej Hlaváč. V rámci podujatia aj Občianske združenie Vidiecky parlament predstavila
svoje aktivity hlavne v oblasti práce s mládežou, ako príklad dobrej praxe, ktorý partneri
projektu môžu využívať pri svojich aktivitách.
Podujatie sa skončilo 12. mája 2019 aktivitami zameranými na posilnenie solidarity a
vzájomného porozumenia ako aj na rozvoj družobného partnerstva do projektu zapojených
subjektov.
Realizáciu projektu zabezpečoval organizačný tím, ktorý pod vedením starostu obce
a profesionálneho projektového manažéra pozostával zo zamestnancov a poslancov obce,
z predstaviteľov vzdelávacích inštitúcií, športového klubu, tunajších podnikateľov a
aktívnych občanov, ktorí svojou dobrovoľníckou prácou prispeli k úspešnej realizácie
podujatia. V neposlednom rade patrí veľká vďaka aktívnym seniorkám, ktoré na podujatie
pripravili vynikajúce tradičné domáce koláče. Vedenie obce aj touto cestou sa chce
poďakovať každému, kto svojou prácou, ale aj účasťou na podujatí podporil úspešnú
realizáciu projektu.

