Europe
for Citizens
Programme

POZVÁNKA
INVITATION

Detská organizácia Záhorácky Fénix v spolupráci s Mestom
Senica Vás srdečne pozývajú na medzinárodné
mládežnícke podujatie s názvom :

Stretnutie rovných občanov
Každý názor a hlas je dôležitý
Meeting of equal citizens
Every opinion and every vote couants

Termín konania : 14-16. jún 2019

Záhorácky

Fénix

detská organizácia

Miesto konania podujatia :
Areál VTSÚ Záhorie
GPS : 48.631677 N, 17.344773 E
Phone: +421 (0)903 21 02 97
Web: www.zafenix.com

PROGRAM :
14.6.2019
10:00 - 14:00 Príchod zahraničných hostí,
Slávnostné otvorenie s hudobným sprievodom,
“Priniesli sme z Európy” – svedectvá o kultúrnom dedičstve
16:00 – 21:00 Sebaprezentácia partnerských organizácií
Diskusný večer o Bielej knihe Európy
15.6.2019
07:00 - 12:00 “Hýb sa, tancuj, športuj“ – aktívny začiatok dňa
“Kuchyňa Európy“ – kulinárske prezentácie
“Únia = záruka mieru“ – interaktívny historický program zameraný
na míľniky EU od II.svetovej vojny
12:00 - 17:00 “Po stopách dedičstva“ – výlet za kultúrnymi dedičstvami regiónu
Záhorie
18:00 - 23:00 Interkultúrny večer – kultúrne predstavenie zúčastnených partnerov
16.6.2019
09:00 - 12:00 “Dobrovoľné velvyslanectvo“
Diskusia o budúcnosti Európy
–
konfrontácia názorov
–
zastúpenie znevýhodných skupín v Európskom parlamente
–
výmena skúseností v oblasti uplatnenia sa
14:00 – 15:30 Diseminačná dieľňa – tvorba stratégie šírenia výsledkov stretnutia
Záver stretnutia

English version
Friday
• Arrival of foreign guests
• Opening ceremony with music
• “Our part of Europe” –
presentations of the partners
• Discussion on White Book of EU
Saturday
• “Be active” – with movement from
the beginning of the day
• Kitchen of Europe – culinary
presentations
• “EU = peace guarantee” - an
interactive historical program
focusing on EU milestones since
World War II
• Cultural heritage of the Záhorie
region - excursion
• Intercultural evening
Sunday
•
Voluntary embassy
•
Future of EU – discussion
• Dissemination workshop - strategy
of result sharing

