Európa pre
občanov
Projekt Stretnutie "Dravčanov" Karpatskej kotliny - za spoločnú Európu
financovala Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov
2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"
Účasť: projekt umožnil stretnutie 830 občanov, z ktorých 70 pochádzalo z obcí Kardos, Fülpösdaróc, Tibolddaróc
a Beregdaróc (Maďarsko), z Craidorolt 45 (Rumunsko), 45 z obce Vardarac (Chorvátsko) 15 z obcí Dorolt a
Doroltu (Rumunsko), 5 z mesta Oberwart (Rakúsko) a 650 z obcí Veľké Dravce, Panické Dravce ich okolia
(Slovensko).
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Veľké Dravce (Slovensko) od 06/07/2018 do 08/07/2018.
Stručný opis:
Dňa 06/07/2018 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na integráciu znevýhodnených do spoločnosti.
Zahraniční hostia prichádzali do obce Veľké Dravce v popoludňajších hodinách, kde ich privítali organizátori
podujatia na čele s pani starostkou obce. Vzhľadom na to, že v rámci podujatia sa konalo aj stretnutie
“Dravčanov”, oficiálni partneri projektu do svojich delegácií zapojili aj záujemcov z obcí, ktorí majú v názve slovo
“Dravce / Daróc” a preto prevažná väčšina účastníkov navštívil obec Veľké Dravce po prvýkrát. Po predstavení
členov jednotlivých delegácií na pôde miestneho komunitného centra organizátori podujatia oboznámili účastníkov
so systémom podpory znevýhodnených osôb na Slovensku s následnou diskusiou na tému postavenia menšín v
EU. Po večere účastníci podujatia sa podelili o svoje skúsenosti v oblasti integrácie znevýhodnených osôb do
spoločnosti a zoznámili sa so sociálnou politikou únie.
Dňa 07/07/2018 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na stretnutie Dravčanov Karpatskej kotliny – za
spoločnú Európu.
Deň sa začal spoločnou historickou spomienkou, v rámci ktorého hostia navštívili významné historické objekty
mesta Lučenec. Po prehliadke expozície židovského kultúrneho dedičstva v meste Lučenec pod vedením lektora
sa viedla beseda na tému prejavy radikalizmu a extrémizmu v Európe. Po návrate do obce Veľké Dravce účastníci
podujatia sa zaoberali s možnosťami sociálneho podnikania. Okrem možností na Slovensku boli predstavené
príklady dobrej praxe. V tejto oblasti hostia z Maďarska disponujú s najväčšími skúsenosťami o ktoré sa podelili s
ostatnými účastníkmi. Paralelne sa začala príprava tradičných jedál za účasti partnerov projektu. S cieľom
spoznania kultúr iných národov poobede sa realizoval kultúrny festival pod názvom Stretnutie Dravčanov.
Podujatie sa začalo so slávnostným odhalením pamätného stĺpa “Dravčanov” spojených v spoločnej Európe, ako
príznak spolupatričnosti. Počas festivalu sa konala tlačová beseda za účasti lokálnych a regionálnych médií.
Okrem kultúrnych účinkovaní partnerov, miestnych a regionálnych vystupujúcich sa realizovali aj sprievodné
aktivity, ako predstavenie sokoliarov, tvorivé a remeselnícke dielne, jazda na koni, výstava historických vozidiel,
výstava krojov typické pre partnerov projektu, ochutnávka tradičných jedál a pod. Deťom bolo venovaná osobitná
pozornosť s hlavným dôrazom na zapojenie detí zo sociálne slabších rodín a MRK v rámci špeciálneho detského
programu. Večerný program sa skončil spoločným tancom a ohňostrojom.
Dňa 08/07/2018 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na spoločenskú zodpovednosť za budúcnosť
Európy.
Po raňajkách projektoví partneri viedli diskusiu za okrúhlym stolom o budúcnosti EÚ a zároveň upozornili na
dôležitosť účasti na voľbách do európskeho parlamentu v budúcom roku. Dohodli sa, že spoločne budú
propagovať účasť na voľbách a prinášať informácie o EP. Následne v rámci workshopu porovnávali postoje na
tému solidarita z pohľadu národných a nadnárodných aspektov. Pred obedom sa konala slávnostná ekumenická
omša. Po obede projektoví partneri vyhodnotili výsledky trojdňového podujatia a dohodli sa na systematickom
pokračovaní spolupráce.

