
 

 

 

Projekt «Od Aktivního občanství k EuroObčanství»  
financovala Evropská unie v rámci programu 
Evropa pro občany 

V rámci tohoto projektu se uskutečnily 3 akce: 

Akce 1: Workshop – Mladí lidé  

Účast: Akce umožnila setkání 52 osob, z nichž 4 je z města Montemarciano (Itálie), 17 účastníků z města Maribor 
(Slovinsko), 7 účastníků z města Přerov (Česká republika), 8 účastníků z města Krynica-Zdrój (Polsko), 6 
účastníků z města Amata (Lotyšsko), 10 účastníků z města Bardejov (Slovensko), 0 účastníků z města Lugoj 
(Rumunsko). 

Místo/datum: Akce se uskutečnila v Mariboru, Slovinsko od 23/10/2013 do 25/10/2013. 

Stručný popis: Akce byla věnována mladým lidem – rozvoji euroobčanství prostřednictvím výměny zkušeností, 
navrhováním podmínek pro místní správu, aby se mladí lidé mohli zapojovat do veřejného života a činností 
místní samosprávy, a také zabývat se politikou EU v této oblasti. Proběhla prezentace zástupců místních 
samospráv, člena Team Europe a neziskových organizací se společnou debatou na výše uvedené téma. 
Účastníci navštívili kulturní zařízení, hostel a informační centrum zřízené mladými lidmi. Před uskutečněním 
workshopu bylo v každém partnerském městě realizováno dotazníkové šetření.  

 

Akce 2: Workshop - Senioři 

Účast: Akce umožnila setkání 57osob, z nichž 5 osob je z města Maribor (Slovinsko), 22 účastníků z města Přerov 
(Česká republika), 8 účastníků z města Krynica-Zdrój (Polsko), 8 účastníků z města Amata (Lotyšsko), 7 účastníků 
z města Bardejov (Slovensko), 7 účastníků z města Lugoj (Rumunsko) a 0 účastníků z města Montemarciano 
(Itálie). 

Místo/datum: Akce se uskutečnila v Přerově, Česká republika od 26/022014 do 28/02/2014. 

Stručný popis: Akce byla věnována seniorům – podporování rozvoje evropského občanství a podpoře 
aktivního stárnutí prostřednictvím výměny zkušeností, navrhováním podmínek pro místní samosprávu, aby se 
senioři mohli zapojovat do veřejného života, a také zabývat se politikou EU v této oblasti. Proběhla prezentace 
zástupců místních samospráv, člena Team Europe a neziskových organizací se společnou debatou na výše 
uvedené téma. Účastníci navštívili Domov pro seniory, centrum pro seniory zřízené neziskovou organizací a 
dále si prohlédli kulturní památky města. 

 

Akce 3: Konference a Evropské dny partnerství 

Účast: Akce umožnila setkání 122 osob, z nichž 8 osob je z města Maribor (Slovinsko), 13 účastníků z města 
Přerov (Česká republika), 14 účastníků z města Krynica-Zdrój (Polsko), 18 účastníků z města Amata (Lotyšsko), 
19 účastníků z města Bardejov (Slovensko), 19 účastníků z města Lugoj (Rumunsko) a 18 účastníků z města 
Montemarciano (Itálie). 

Místo/datum: Akce se uskutečnila v Bardejově (Slovensko) a Krynici-Zdròj (Polsko) od 18/6/2014 do 
20/06/2014. 

 

Stručný popis: Konference a Dny evropského partnerství se uskutečnily v Bardejově a Krynici, kde byla 
účastníkům přednesena prezentace na téma podmínek místních samospráv k rozvoji aktivního občanství v jejich 
městech, příklady zapojení maldých lidí do aktivit společnosti, příklady oslav Dne Evropy v partnerských městech, 
komentování evropské politiky, vyjádření očekávání z činností EU. Byl veden mezigenerační dialog mezi mladými 
lidmi a seniory, kteří vytvářeli návrhy a komentáře na evropské instituce, místní a regionální politiky, aby došlo ke 
zlepšení kvality života mladých lidí a seniorů v partnerských městech a regionech. V závěru projektu byla 
vytvořena síť mezi městy spolupracujícími na projektu, byl vytvořen Akční plán budoucí spolupráce. 
Konference byla obohacena kulturními představeními umělců z každého partnerského města na 2 otevřených 
scénách během Dnů evropského partnerství v Bardejově. Účastníci konference navštívili neziskové organizace v 
Bardejově – Vita in Suburbium a Different (městská organizace), Senior centrum a Dům pro seniory. Zúčastnili se 
také prohlídky historického centra Bardejova (UNESCO), v Krynici navštívili neziskovou organizaci pro 
hendikepované děti, Univerzitu třetího věku a baletní spolek Miniatures. Na závěr konference se účastníci setkali 
se starostou města Krynica. Konference umožnila setkání starostů 3 měst – Bardejov, Lugoj a Montemarciano. 

 

 

 

 


