Súhrnná správa
O realizácii projektu s názvom „Stretnutie partnerských obcí a rôznych generácií v obci
Strekov“, ktorý bol realizovaný v rámci európskeho programu s názvom EURÓPA PRE OBČANOV
Akcia 1. Opatrenie 1.1 Stretnutie občanov partnerských miest.
Miesto: Strekov
Termín: 21-22. júla 2012

Erdőkürt /HU/

Gyermely /HU/

Mostová – Hidaskürt /SK/

Hejőkürt /HU/

Strekov – Kürt / SK/
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Cieľom projektu bolo
Stretnutie pre založenie partnerskej spolupráce medzi občanmi obce Strekov zo SR a štyrmi
obcami z Maďarska. Projekt bol realizovaný v rámci tradičného „Strekovského festivalu vína“.
Primárne cieľové skupiny projektu tvorili
Obyvatelia obce Strekov v počte: 1185 osôb, hostia z partnerských obcí z MR v počte 205
osôb a obyvatelia regiónu - návštevníci tradičného festivalu vína v počte cca: 8000 osôb .
Hlavné aktivity
Aktivita číslo: 1
Stratégia rozvoja partnerstva na roky 2012-2016
Realizovaný seminár s cieľom vzájomného spoznávanie sa a vypracovania hľavných zámerov
partnerskej spolupráce s názvom: „Stratégia rozvoja partnerstva na roky 2012-2016.“ Odborníci z
jednotlivých partnerských obcí v piatich sekciách vypracovali návrhy pre spoluprácu. Po prerokovaní
a doplnení tohoto návrhu účastníkmi seminára tento strategický dokument partnerstva bol dňa 21.
júla 2012 starostami siedmich partnerských obcí slávnostne podpísaný. Sprievodnou aktivitou bolo
zasadenie “Stromu Spoločenstva EU“ na dvore základnej školy obce. Starostlivosť o tento strom
prevzala základná škola v Strekove. Po týchto aktivitách hostia zo siedmych partnerských obcí sa
navzájom zoznamovali, a aktívne sa pripravovali - zapájali do ďalších aktivít dvojdňového programu
stretnutia.
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Aktivita číslo: 2
"Gastronomické tradície z partnerských obcí - pre všetky generácie“ - prezentácie prípravy
s ochutnávkou.
V prospech zvýšenia pozitívnych výsledkov, dopadov a a multiplikačných efektov sme náš
projekt realizovali priebežne /v čase a v priestoroch/ s realizáciou už tradičného V. ročníka
“Strekovského festivalu vína”. Členovia organizačného a technického tímu projektu úspešne oslovili
a zapojili do jednotlivých aktivít nášho projektu aj účastníkov “ Strekovského festivalu vína”. Počas
nášho dvojdňového programu prezentovalo svoje kuchárske umenie
viacero domácich
a zahraničných tímov s počtom 205 členov zo 7 partnerských obcí . Prezentácie prípravy rôznych
tradičných gastronomických špecialít - jedál, zo 7 regiónov - obcí a možnosti bezplatnej ochutnávky
pre všetkých členov obecenstva vzbudilo veľký záujem u cca: 8000 účastníkov oboch projektov.
Pestrá škála kultúrnych prezentácií našich hostí zo 7 partnerských obcí na spoločnom pódiu oboch
projektov s názvami: „Stretnutie partnerských obcí a rôznych generácií v obcí Strekov a
“Strekovského festivalu vína” bohato rozšírili dvojdňový program a tým aj výsledky nášho projektu
a tým aj pozitívne zážitky členov cieľových skupín.
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Aktivita číslo: 3
Interaktívne tvorivé dielne a kvíze s tematikou symbolov, logá, cieľov a programov EU vrátane
distribúcie relevantných propagačných materiálov.

Animátormi aktivít “ Infocentra EU” počas dvojdňového programu boli deti a mládež v
spolupráci pedagógov a kultúrnych aktivistov z partnerských obcí v celkovom počte: 45 osôb. V areáli
festivalu spontánne oslovovali členov cieľových skupín projektu formou rozdávania propagačných
materiálov s tematikou cieľov, programov a symbolov EU a pozývali ich do stánku “ Info-centra EU
kde boli realizované tvorivé dielne vo vyhotovovaní, maľovaní, vystrihovaní symbolov a logá EU.
Obohatením tejto aktivity bola aj možnosť odbornej konzultácie s projektovým manažérom a
prezentácia “dobrej praxe” v oblasti písania a realizácie úspešných EU projektov. Celkový počet
aktívne zapojených účastníkov bolo 850 osôb.
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Aktivita číslo: 4
V. Strekovský festival vína
V rámci tohto bohatého tradičného dvojdňového festivalu boli realizované aj hlavné
kultúrno-spoločenské programy nášho projektu - prezentácie súborov zo siedmych partnerských
obcí .
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Aktivita číslo: 5
Vernisáž putovnej výstavy s názvom: „Aktívne stárnutie - solidarita a spolupráca medzi
generáciami v našich partnerských obciach".
Organizačný tým zo zástupcov 7 partnerských obci sústredil výstavné artefakty z účastníckych
obcí a inštalovali danú výstavu v priestoroch /pozdľž hlavnej vstupnej cesty/ miesta dvojdňového
festivalu. Členovia odborného tímu pre záujemcov priebežne poskytovali aj podrobnejšie informácie
o jednotlivých- fotografiami prezentovaných aktivitách poukazujúcih na spontánne ako
i organizované formy spolupráce jednotlivých generácií. Táto výstava svedčí o pozitívnych príkladoch
aktívnej staroby. Túto výstavu si vizuálne všímali všetci účastníci oboch súčasne realizovaných
projektov v počte cca: 9 500 osôb

Projekt u členov cieľových skupín prispel k úspešnej implementácii strategických cieľov a priorít
EU nasledovne:






posilnilo povedomie identity európskeho občianstva, prostredníctvom špecifickej aktivity č.
3 ktorá bola cielene zameraná na implementáciu cieľov a priorít Programu
posilnilo u nich vedomie európskej identity prostredníctvom všetkých 5 hlavných aktivít ,
ktoré ako neformálne a informálne vzdelávacie aktivity poukazujú na spoločné základné
historické a kultúrne hodnoty EU.
posilnilo u nich vedomie , že všetci sme plnohodnotnými občanmi Spoločenstva EU
zvýšilo u nich všeobcenú úroveň vzájomnej tolerancie, porozumenia, spolupráce,
rešpektovania kultúrnej rôznorodosti, prostredníctvom aktivít č: 1,2,3,4,5.
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Projekt prispel k úspešnej imlementácii uvedených priorít prostredníctvom všetkých 5
hlavných aktivít tým, že v praktickej rovine vytvoril príležitosť pre cieľové skupiny projektu
aby boli aktívnymi občanmi - podieľali sa na rozvíjaní života spoločnosti a rozvíjali
medzikultúrny dialóg aj v rámci nášho projektu.
Projekt prispel ku zvyšovaniu úrovne povedomia, potreby mobilizácie síl v prekonávaní
existujúcich kultúrnych bariér, k reflexii sociálnej súdržnosti a inováciám, ako i k úspešnej
implementácii priority EU pre rok 2012 zvýšeniu úrovne "Aktívneho stárnutia a solidarity
medzi generáciami“ prostredníctvom aktivít č. 1,2,3,4,5 .
Tieto ciele náš projekt v celej škále v teoretickej i praktickej rovine prezentoval a tým aj
prispel k ich úspešnej implementácii, prostredníctvom aktivít : č. 1,2,3,4,5

Ďalšia obrazová dokumentácia k uvedeným aktivitám je k dispozícii na internetovej stránke
www.strekovin.sk

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie EACEA.
Táto správa reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií
obsiahnutých v tejto publikácii.
Vedenie našej obce a členovia projektového tímu aj touto cestou ďakujú Komisii EU za finančnú podporu nášho projektu,
všetkým právnickým a fyzickým osobám, ktoré participovali na realizácii jednotlivých aktivít projektu .
Hlavne ďakujeme všetkým cteným návštevníkom za ich účasť na dvojdňovom „Stretnutí – festivale“ v našej obci STREKOV.
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