
 
 

 

Projekt  Touch the Stars financovala Európska únia v rámci programu  
Európa pre občanov 

 

 

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest" 
 
Účasť: projekt umožnil stretnutie 1200 občanov, z ktorých 1000 pochádzalo z mesta Veľký Meder (Slovensko), 
50 z mesta Dobruška (Česká republika), 50 z mesta Bácsalmás (Maďarsko), 50 z mesta Lendava (Slovinsko), 
50 z mesta Sangeorgiu de Padure (Rumunsko). 
 
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo vo Veľkom Mederi (Slovensko) od 15/09/2016 do 17/09/2016 
 
Stručný opis: 
 
Dňa 15/09/2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na vzájomné spoznávanie sa. Úvodné aktivity mali preto 
charakter spoločenský a pomáhali prekonávať bariéry medzi občanmi piatich európskych krajín. Po príchode 
zahraničných hostí sa konalo slávnostné otvorenie spojené otvorením vernisáže umeleckých diel na tému 
Cudzinci v Európe. Táto aktuálna téma spojená s migráciou bola ukážkou smerovania projektu. Zároveň sa 
poukázalo na skutočnosť, že cudzinci žijú medzi nami už dlhodobo. Program pokračoval prvou zo série aktivít 
nazvanou Pozdvihnutie budúcnosti EU. Venovala sa predstaveniu histórie Európskej únie ako prvku, ktorý spája 
projektové témy, partnerov, prítomné národy. Účastníci sa vďaka tomu dozvedeli viacej o EU, prečo vznikla a kam 
smeruje. Priateľská súťaživosť bola leitmotívom cyklistických pretekov, ktoré previedli športuchtivých účastníkov 
po takmer celom meste Veľký Meder. Podvečerné a večerné aktivity mali spoločenský charakter. Priniesli do 
stretnutia občanov z partnerských miest prvok srdečnosti, priateľstva, búrania bariér. 
 
Dňa 16/09/2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na témy solidarity, migrácie a partnerstva. Do aktivít 
v rámci dňa boli aktívne zapojené všetky generácie, vrátane seniorov. Práve oni mali pripravené spoločné 
stretnutie, kde si navzájom vymieňali skúsenosti. Projekt bol dôležitý aj pre partnerstvo. Uskutočnilo sa rokovanie 
predstaviteľov obcí a aktívnych občanov. Spoločne diskutovali o problémoch a potrebách jednotlivých miest a ich 
občanov a o možnostiach ďalšej, či užšej spolupráce. Partnerom sa podarilo vytvoriť a podpísať strategický 
dokument partnerstva – Manifest partnerstva. Ten sa stal základom budúcej projektovej aj neprojektovej 
spolupráce. Téma migrácie bola súčasťou druhej zo série aktivít nazvaných Pozdvihnutie budúcnosti EU. 
Spoločne besedovali predstavitelia menšín a migranti dlhodobo žijúci na Slovensku. Beseda poukázala na potrebu 
spolupatričnosti medzi ľuďmi bez ohľadu na rasu, vierovyznanie, či národnosť. Ďalšou aktivitou z cyklu 
Pozdvihnutie budúcnosti EU bol benefičný predaj košíkov naplnených rôznymi predmetmi. Výťažok bol určený na 
pomoc migrantom umiestnených v táboroch v Turecku. Táto aktivita poukázala na potrebu solidarity. Ku 
spoločenským aktivitám sa radila ekumenická bohoslužba a kladenie vencov, ako spomienka na padlých vo 
vojnových konfliktoch v minulosti. Počas celého večera prebiehala prezentácia kultúry prítomných národov. Aktivity 
venované kultúre pomohli spájať občanov z rôznych krajín. 
 
Dňa 17/09/2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na témy EU, gastronómie a kultúry. Začiatok dňa patril 
súťaživosti. Súťažiaci z partnerských miest, či členovia neziskových organizácii z partnerských miest súťažili vo 
varení leča a iných pokrmov. Predviedli svoje kuchárske umenie a zároveň sa prezentovali tradičnými produktmi 
svojho mesta/regiónu. Prítomní tak mali možnosť spoznať jedlá z Maďarska, Česka, Rumunska, Slovinska 
a domácu kuchyňu. Ku prezentácii gastronómie patrila aj prezentácia vín z partnerských regiónov. Tvorivé dielne 
a tradičné trhy boli súčasťou prezentácie a zachovávania tradícií predkov. Spoločne s kultúrou prezentovanou 
počas celého dňa a svätou omšou sa jednalo o vytvorenie priestoru pre spájanie občanov piatich partnerov, 
priatych európskych krajín. Počas dňa boli realizované dve z cyklu aktivít Pozdvihnutie budúcnosti EU venované 
rozdávaniu propagačných materiálov o EU, besede o EU a predstaveniu dobrovoľníctva. Tieto aktivity pozdvihli 
vedomosti občanov o EU. Zároveň boli prezentačným miestom pre dobrovoľníctvo, prácu miestnych neziskových 
organizácií, pomoci druhým, najmä migrantom. Deň bol ukončený vytvorením stĺpa partnerstva, ako symbolu 
projektu a svetlej budúcnosti partnerstva.   
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