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Áno pre občianstvo

Newsletter ze setkání vytvořili: Eva Kollárová, Paulína
Vitovičová, Pavel Mrug, Alina, Marek, Krzysztof, Marek,
Slávka, Milica Slavkovic, Renáta Böhmová, David Holzmann, Eva Bělohlavá a tým TV Pantuška

Na naše mezinárodní hosty jsme vymysleli hned 3 otázky a netrpělivě
čekali na jejich odpovědi. Jsou úžasné! Posuďte sami:

Alina, Marek, Krzysztof, Marek
Jestem Europejczykiem
Jestem Europejszykiem i czuję się wolny, nie ma
granic, mogę podróżować po całej Europie.
Bycie Europejczykiem pozwala nam na kontynuowanie
nauki i pracę w dowolnie wybranym miejscu. Nie mam
kompleksów że jestem z za żelaznej kurtyny, z obrzeża
Europy. Integruję się ze społecznością europejską.
Milica Slavkovic, Srbija
Da li smatram sebe gradjaninom Evrope?
Sebe smatram gradjaninom Evrope, uprkos tome sto Srbija nije
clanica EU. Smatram da taj detalj ne menja cinjenicu da nasi
gradjani jesu evropejci, i mogu uzivati u slicnim pogodnostima
samo na malo tezi nacin. Kada bismo bili deo EU mnoge stvari
bi bile lakse, ali ne i mnogo drugacije, sto je verujem, misljenje
prosecnog srpskog gradjanina. Meni je licno svejedno, ja uzivam kao gradjanin svoje zemlje, i svog kontinenta, bili mi u evropskoj uniji ili ne.
Eva Kollárová
Som Európan?
Som Európanka. Som Slovenka. Som Staroľubovnianka.
V našom meste žije stáročia v zhode a porozumení 5 národností: slovenská, poľská, rusínska, nemecká a rómska. Dobrý
predpoklad na spoluprácu. Škola tolerancie. A odtiaľ je len
krok k otváraniu sa ďalším národom a národnostiam, krok
k integrácii, k prijímaniu nových myšlienok, nápadov…
Poznávať, využiť to najlepšie od iných, ale aj odovzdať to pozitívne, čo vieme. Vzájomne sa obohacovať, aby som mohla
(sme mohli) povedať:
Som hrdá Európanaka. Som hrdá Slovenka. Som hrdá Staroľubovnianka.
Slávka
Som Európan
Teší ma, že som Európanka pretože rada cestujem a
spoznávam nových ľudí a ich kultúru, ľudí posudzujem podľa ich vlastností a charakteru a nie podľa rasy,
vierovyznania, národnosti a pod. Taktiež ma teší, že
rodiny a priateľov už nerozdeľujú hranice.

Pavel Mrug
Som Európan?
Samozrejme. Narodil som sa na
Slovensku, ktoré je srdcom Európy, som na to hrdý, dýcham
európsky vzduch, obdivujem
krásy našej prírody a samozrejme
žijem európskou kultúrou a nemienim na tom nič meniť.

Paulína Vitovičová
Som Europan:

protože v každej krajine ktorú navštívim sa cítim
prirodzene,

pretože po Európe /mojej krajine / sa můžem
voěne pohybovať a akceptujem ich kultúry

protože takmer v každej časti Európy mám priateľov...

Odpovědi na naši první otázku se povedly. Co říkáte? Vyjádřit se k těm
dalším bylo mnohem složitější….

Sta bih radila kada bih vladala svetom?
Jako tesko pitanje, a pritom ne volim pitanja u potencijalu, jer je lako
govoriti o tome sta bi bilo kad bi bilo, a ono sto je tesko je zapravo raditi nesto. Kada bih vladala svetom
radila bih isto sto sada pokusavam
da uradim, samo bih imala prilike da
to kao vladar nametnem celom svetu i cilj bi brze dosao. Posvetila bih
se ekologiji, i uposlila bih najbolje
ekologe sveta u jedan mali ekoloski
pakt. Ulozila bih ogromne sume
novca u alternativne izvore energije
sto bi bio prvi veliki projekat, i trudila
se da iskoristim ono sto razliciti delovi sveta mogu da pruze - negde energiju vetra, negde sunca, i drugo. Zatim bih pokrenula veliki projekat ciscenja voda i zastite ugrozenih
vrsta u ovim predelima. Za pocetak mislim da bi to bilo sasvim dovoljno.

Co byś zrobił gdybyś rządził światem?
- Nie byłoby żadnych granic, paszportów, wiz
- Jedna polityka bezpieczeństwa
- Bezwlględne rozbrojenie świata
- Jeden urzędowy język na świecie,
z uszanowaniem języków narodowych
- Wspólna waluta
- Wspólna polityka gospodarcza:
polityka społeczna (likwidacja ubóstwa)
polityka kulturalna
- Polityka bezpieczeństwa
- Polityka zdrowotna
- Ekologia i zrównoważony rozwój
(bezpieczeństwo energetyczne, efekt cieplarniany)
- Jednolity systém sprawiedliwości
- Wspieranie krajów słabo rozwijajacych się
- Walka z rasizmem. Ksonfobią,
- Tolreancja wyz naniowa
- Dostęp do innowacji dla wszystkich. (internet
B+R)

Iba múdry a vzdelaný človek si nesie
v dlaniach celý
svet.
Verím, že správnou
výchovou a rozumným vzdelávaním
sa stáva človek lepší, tolerantnejší,
múdrejší. Informovaný. Dokáže myslieť v širších historických, sociálnych,
ekonomických, ekologických, spoločenských a iných
súvislostiach.
Nepovedz výsledok,
nauč, ako sa dá
k nemu dospieť.
Vzdelanie je cesta…
Čo by si urobila, keby si vládla celému svetu?
- nedopustila by som aby deti hladovali
- nedopustila by som vojnu
- bez práce by neboli koláče pre zdravých
ľudi
- pokůsila by som sa eliminovař důvody pre
nenávisť medzi ľuďmi
- Investovala by som strašne veľa financii do
zdravotnictva, aby sa mohli robiť výskumy a
vyrabať lieky pre trpiacích ľudí na svete
- ideálne podmienky pre život zvierat na zemi
- aby mali starí ľudia, ktorí v živote veľa pracovali dostojnu starobu
- zabezpečila by som krajinám , ktoré majú nedostatek vody jej prísun
- vzdelávanie by som sprístupnila vetkým deťom.

Čo by som urobila, keby
som vládla celému svetu?
Keďže som žena a matka,
určite by som sa v prvom
rade snažila zabrániť
všetkým ozbrojeným konflitom to si vyžaduje naučiť
ľudí vzájomnej tolerancii,
tiež by som sa pokúsila zabezpečiť, aby všetky deti mali dostatok
jedla a bezplatný prístup k vzdelaniu za
důležité považujem aj to, aby ľudia mali
dostatok práce doma, aby tak rodiny mohli
žiť spolu a otcovia alebo matky nemuseli za
prácou odchádzať do inej krajiny a snažila
by som sa zabezpečiť bezplatnú zdravotnú
starostlivosť pre všetkých ľudí

Nebudem písať o mieri, lebo to napíše každý, ale
určite by som zariadil, aby si boli všetci ľudia na
svete rovní, aby mali rovnaké možnosti vzdelávania, možnosti športovania, kultúrneho vyžitia, právo na zdravotnú starostlivosť … ale aj dostatočné
množstvo financií hlavne na jedlo, na zábavu,
cestovanie… Samozrejme, že slnko by svietilo
každý deň a v noci by , aby bola krásna úroda. A
ešte by som zariadil, aby obyvatelia vychádzali
z domu iba s úsmevom na tvári.

Ktorá informácia z tohoto stretnutia bola pre teba
doležitá a prečo?
Bolo pre mňa cťou byť súčasťou komunity, ktorá sa
stretla vo Vratimove. Verím, že to nebude znieť formálne, ale vzájomné rozhovory a príklady práce zúčastnených strán sú výbornou inšpiráciou pre moju prácu.
Odnášam si veľa nápadov a postrehov a už sa teším,
ako ich budem(e) doma v Starej Ľubovni realizovať.
Które informacje z tego spotkania były
dla Ciebie ważne i dlaczego?
Konferencja przyblizyła nam temat:
Młodzież przede wszystkim – Iinformacje
na temat pozyskiwania śrdoków i efektywnego ich wykorzystania w pracy
z mlodzieżą. Edukacja młodzieży, innowacyjne sposoby organizacji wolnego czasu,
Budowa właściwych relacji międzypokoleniowych - inegracja dorosłych z młodym pokloeniem,
Wpółpraca międzyisntytucjonalna – brak
barier dotyczących szerokoj pojętej współpłpracy pomiędzy oraganizacjami samorządowymi, rządowymi i NGO. Wykorzystanie
śrdoków finansowych na stworzenie zaplecza kuturalno-śiwatowego, sportowego i edukacyjnego.
Pre mna boli důležité informácie o
projekte “ Áno pre občanstvo „ .
Veľa som o tomto projekte před
konferenciou nevedela.
Veĺmi ma ovplyvnili informácie o
živote balíkov v Ostravskom kraji,
ich ťažká, nebezpečná práca a
životné ohrozenie. Tento fakt
ovplyvní moj postoj k problémom
ktoré riešim.

Koja informacija koju sam dobila na ovom
seminaru mi je od posebnog znacaja i
zasto:
Dobila sam jako puno informacija ovde, od kuhinjskih recepata ceskih nacionalnih jela, preko geografije ovog dela Ceske, do nekih informacija vezanih za projekte, akcije i ostalo.
Izdvojila bih internet platformu za strance, o
kojoj sam informisana zahvaljujuci Misi. Znala
sam da tako nesto postoji ali nisam znala detalje u vezi toga. Dakle, to je internet platforma
na kojoj mozete ostaviti svoje podatke i biti domacin nekom strancu koji je u vasoj zemlji, ili
pak vi mozete biti neciji gost. To mi je jako korisna informacija jer volim da putujem, a nemam uvek sredstava da to isfinansiram, tako
da ova platforma dobro povezuje ljude koji dele ljubav prema putovanjima.
Pre mňa bola důležitá informácia o projekte
Áno pre občianstvo a o aktivitách, ktoré boli v rámci tohoto projektu realizované. Tiež
som mala možnosť získať nových priateľov a veľa užitočných kontaktov, ktoré mi můžu
pomůcť v ďalšej práci.

Pre mňa bolo najdůležitejšie stretnúť fantastických ľudí, s ktorými sme si mohli vymieňať skúsenosti s prácou s mládežou, inšpirovať sa novými myšlienkami a nápadmi, spoznať históriu a zaujímavosti regiónu, v ktorom som sa ocitol prvý krát.
Ďakujem.

