Európa pre
občanov
Projekt “ Vzdelaním a spoluprácou proti populizmu a extrémizmu letný tábor umelcov 2020” financovala Európska únia v rámci
programu Európa pre občanov
Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"
Účasť: projekt umožnil stretnutie 303 občanov, z ktorých 150 pochádzalo z obce Veľké Ludince (Slovenská republika), 48
z obce Pilisszentkereszt (Maďarsko), 5 z obce Kötegyán (Maďarsko), 2 z Obce Zenta (Srbsko), 35 z Rímsko – katolický
farská úrad Cluj Napoca (Rumunsko), 4 z obce Janov nad Nisou (Česká republika), 1 z Obce Sarkad (Maďarsko), 1 z obce
Gyula (Maďarsko), 2 z Obce Albertirsa (HU), 2 z obce Jubuc (Rumunsko)
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Veľké Ludince, Slovenská republika, od 01.07.2022 do 07.07.2022
Stručný opis:
Podujatie bolo zahájené 01.07.2022 príchodom, ubytovaním a spoločnou večerou účastníkov. Dňa 02.07.2022 sa konalo
v dopoludňajších hodinách oficiálne zahájenie programu podujatia spojené s príhovorom starostky obce ako aj
predstaviteľov jednotlivých partnerov projektu. Predstavený bol program podujatia, partneri, história spolupráce, projekt a
jeho ciele. V dopoludňajších hodinách prebiehalo úvodné stretnutie k projektu - prieskum znalostí pojmov extrémizmu
a populizmu v EU.
V popoludňajších hodinách sa konala prehliadka obce, spojená s predstavením diel z minulých ročníkov, prebiehala
prezentácia zástupcov tretieho sektora na tému úlohy vzdelávania ako nástroja aktívneho občana v boji za podporu
demokracie v EU proti populistom a extrémistom, spojená s neformálnou diskusiou. V popoludňajších hodinách
prebiehala prezentácia zástupcov z Rumunska na tému budúcnosti mladých v EU – aktívna účasť na tvorbe EU politík ,
venovaných podpore demokracie a tolerancie, spoločnej Európe.
Dňa 03.07.2022 sa účastníci podujatia zúčastnili diskusie na tému populizmu, predstavené bolo Fórum kresťanských
inštitúcií a memoranda Pokoj a dialóg pre Slovensko, ako nástroj boja proti zneužívaniu nespokojnosti a frustrácie
populistami a politikmi. V popoludňajších hodinách bol pripravený spoločný kultúrny program pre verejnosť a účastníkov
projektu s cieľom prezentovať rôznorodosť kultúr, tradície, partnerstvo a spoluprácu ako prejav podpory hodnôt tolerancie
a spolupatričnosti k Európe. Konala sa tiež prezentácia konkrétnych výsledkov prieskumov verejnej mienky naprieč
krajinami EU, spojená s diskusiou na témy euroskepticizmus, extrémizmus, populizmus, tolerancia. Vo večerných
hodinách prebiehalo premietanie dokumentov a fotografii s možnými témami.
Dňa 04.07.2022 v dopoludňajších hodinách sa účastníci podujatia vydali po stopách Franza Schuberta a Sacherovcov
v Želiezovciach ako inšpirácia k tvorbe. V popoludňajších hodinách sa okrem workshopu venovanému technikám
umeleckej tvorby, konala aj neformálna debata účastníkov projektu na tému: Úloha samospráv, občianskych združení a
neziskových organizácii v oblasti boja proti populistom a extrémistom, v popoludňajších hodinách prebiehala prednáška
za účasti zástupcu Európskej komisie na tému problémy spojené s nárastom euroskepticizmu, vrátane prezentácie
výsledkov Debaty o budúcnosti EU dňa 22.1.2020, riešenie problémov vo vzťahu k obyvateľstvu krajín EU, prezentácia
Bielej knihy EU.
Dňa 05.07.2022 sa účastníci podujatia venovali tvorbe umeleckých diel, prácam na prieskume znalostí pojmov, konala sa
prezentácia rumunského partnera na tému: Miesto umelcov a remeselníkov pri riešení aktuálnych tém EU ako napr.
uplatnenie mladých na trhu práce, vzdelávanie mladých, rovnosť príležitostí. V popoludňajších hodinách sa konal
workshop na tému „Ako je možné využiť potenciál umelcov a umeleckých zoskupení v prospech šírenia hodnôt EU –
tolerancia, demokracia, sloboda, rovnosť príležitostí a ich vplyv na verejnú mienku na komunálnej úrovni.
V podvečerných hodinách prebiehala beseda so zahraničnými účastníkmi podujatia za účasti občianskych združení na
tému hodnôt EÚ – výsledkov prieskumov politických preferencií, diskusie o zneužívaní politickej moci na šírenie
populizmu, zodpovednosť politikov na národnej úrovni, za účasti zástupcu národného parlamentu.
Dňa 06.07.2022 sa konala záverečná konferencia spojená s prezentáciou dosiahnutých výsledkov, krátke vystúpenia
zúčastnených osôb za prítomnosti verejnosti s cieľom konfrontovať výstupy projektu s názormi a očakávaniami občanov,
prezentácia výsledkov prieskumu znalosti pojmov extrémizmu, populizmu a demokratických hodnôt EU, aktívneho
občianstva a aktuálnych tém – vzdelávania, rovnosti príležitostí, práva občanov. Dňa 07.07.2022 bolo podujatie oficiálne
ukončené.
V centre obce bol počas celého podujatia umiestnený Informačný stánok EU, poskytujúci informácie, týkajúce sa
možností vzdelávania v EU, prezentácia publikácií a nástrojov aktívneho občianstva.
Počas celého podujatia dochádzalo k hodnotovému a myšlienkovému zbližovaniu účastníkov, prezentácii zvykov, tradícií,
formálnych a neformálnych diskusií, prezentácií kultúrneho dedičstva, ľudových tradícií ako nástroja medzikultúrneho
dialógu, propagácie partnerských hodnôt, spoločných európskych koreňov, spolupráce ako nástroj budovania spoločnej
Európy.

