
 

 

 

Projekt „Evropa je vše, co potřebujeme“  financovala Evropská unie v 
rámci programu „Evropa pro občany“ 

 

 

Platí pro Oblast 2.1 Opatření Partnerství měst 

Evropa pro 
občany 



 

Účast: Projekt umožnil setkání 1140 občanů, z nichž 1000 pochází z domácího města Slavkov u Brna (Česká 
republika), 45 z města Sławków  (Polsko), 45 z města Pag (Chorvatsko), 40 z obce Lehnice (Slovensko) a 15 
z města Darney (Francie). 
 
Místo/data: Setkání se uskutečnilo v(e) Svakově u Brna (Česká republika) od 01/06/2017 do 04/06/2017. 
 
Stručný popis: 
 
Den 01/06/2017 začal projekt s neoficiálním programem v Panském domě. Zde se uskutečnilo divadelní 
představení pro domácí účastníky a několik hostů, kteří navštívili akci již večer v první den. Jednalo se o 
neformální začátek realizace projektu. 
 
Den 02/06/2017 byl věnován pochopení základních principů partnerství - Evropské unie a přátelství. Aktivita 
„Evropa je vše, co potřebujeme“ byla interaktivní přednáškou o EU. V rámci ní mladí lidé, zejména žáci 8. – 9. Tříd 
místních základních škol, poznali možnosti, které nabízí EU v rámci společného trhu práce. Seznámili se s 
pojmem volný pohyb osob, služeb, s možností pracovat/jít na stáž do jakékoli země EU. Tato základní témata 
přispěla k rozvoji úrovně vzdělání mladých lidí z hlediska jejich budoucnosti. Během dne přibyly hlavní skupiny 
hostů ze zahraničí - ze Slovenska, Francie, Polska a Chorvatska. Zahraniční hosté se postupně zapojovali do 
připravovaných aktivit. Po celý den byl připraven zábavní program v zámeckém parku pro děti a mládež. Pozdní 
odpoledne se konalo Setkání u stromu smíření. Tato aktivita oficiálně otevřela akci a symbolicky spojila účastníky 
z pěti různých zemí. Strom smíření symbolizuje iniciativu k překonání překážek a hranic mezi lidmi a národy. 
Večerní program byl spojen se společenskými aktivitami, diskusí mezi účastníky. Jednalo se o poskytnutí prostoru 
pro vzájemné poznávání, překonání jazykových bariér a vytváření nových přátelství. 
 
Den 03/06/2017 byl věnován důležitým aspektům partnerství. Během dne probíhalo poznávání tradic řemeslných i 
kulturních jednotlivých partnerských měst. Na náměstí se účastníci mohli dozvědět více o tradičních řemeslech, 
produktech, ale také o hudbě, zpěvu, tanci a talentu účastníků z domovského regionu a partnerských míst. 
V důsledku toho se rozvinul aspekt poznání, přátelství a mezikulturní výměny. Aspekt poznání Evropské unie jako 
spojovacího prvku mezi národy byl prezentován v rámci informačního stánku. Stánek byl věnován poskytování 
propagačních materiálů o EU, jejím fungování a politikách. Účastníci si mohli vyzvednout tištěné propagační 
materiály v různých jazycích, pro zvýšení svých znalostí o EU. Aspekt oficiálního partnerství byl rozvíjen v rámci 
jednání delegací na radnici. V rámci aktivity se dostaly do popředí nové směry rozvoje spolupráce a partnerství se 
zároveň symbolicky spojilo uložením předmětů typických pro jednotlivá partnerská města do schránky přátelství. 
Dobrovolnictví také hrálo důležitou roli v projektu. Během dne se uskutečnila prezentace neziskových a zájmových 
organizací. Dobrovolnictví bylo zde prezentováno jako forma pomoci, volné a dobrovolné práce. Předpoledne 
patřilo také tématům migrace a uprchlické krize. V rámci společné besedy představili čeští dobrovolníci 
z organizace Pomáháme lidem na útěku své zkušenosti z uprchlických táborů. Přítomni tak měli příležitost 
identifikovat skutečné důsledky migrační krize z první ruky. Besedu také podpořila výstava fotografií s tématem 
uprchlictví, jež byla veřejnosti přístupná po celý měsíc červen. Odpoledne spojilo seniory v rámci společenského 
programu. Senioři dostali také příležitost poznat se navzájem, bavit se a vyměňovat si zkušenosti. Večerní 
program byl věnován moderní kultuře a přátelství. 
 
Den 04/06/2017 byl dnem rozloučení. Účastníci měli poslední příležitost založit nové kontakty. Program byl více 
uvolněný a byl spojen s prohlídkou města, zámku a atraktivit. Tímto způsobem měli Přeshraniční účastníci 
příležitost seznámit se s historií domácího města, které se proslavilo bitvou tří císařů v roce 1805. Dopoledne se 
konala svatá mše, která poskytla prostor pro duchovní rozměr akce a odosobnění z rušných předešlých dnů. 
Projekt by ukončen společným obědem a souhrnem projektu. 

 

 


