
 

 

 

Projekt My a naša história! financovala Európska únia v rámci programu  
Európa pre občanov 

 

 

Platí pre 2.2 "Opatrenie pre siete medzi mestami",  

2.3 "Opatrenie pre projekty občianskej spoločnosti" 

Oblasť 1: "Európska pamiatka" 

Počet podujatí, ktoré sa uskutočnili v rámci tohto projektu 3 : 

 

Podujatie 1  

Účasť: podujatie umožnilo stretnutie 105 občanov, z ktorých 19 pochádzalo z mesta Spišské Podhradie a 
Roškovce (Slovesnko), 25 z mesta Plavecký Štvrtok  (Slovensko) a  61 z mesta Brno (Česká republika) atď. 

Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v Spišskom Podhradí, Plaveckom Štvrtku a v Brne (SR, ČR) od 
01.08.2015 do 31.12.2015 

Stručný opis: účastníci podujatia zamerali pozornosť na vzdelávanie sa v historických míľnikoch 20. storočia a 
vytváranie koherentných skupín mládeže z komunitných centier. Pričom cieľom bolo vytvoriť 3 skupiny 
mládežníkov, ktorí sa zamerajú na výskum, metódou orálnej histórie a budú pátrať po spomienkach pamätníkov 
druhej svetovej vojny a komunizmu z pohľadu rómskej menšiny.  

 

Podujatie 2 

Účasť: podujatie umožnilo stretnutie 45 občanov, z ktorých 15 pochádzalo z mesta Spišské Podhradie a 
Roškovce (Slovesnko), 15 z mesta Plavecký Štvrtok  (Slovensko) a  15z mesta Brno (Česká republika). 

Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v Spišskom Podhradí, Plaveckom Štvrtku a v Brne (SR, ČR) od 
1.11.2015 do 30.11.2016 

Stručný opis: účastníci podujatia zamerali pozornosť na vzdelávanie sa vo výskumných technikách a na zber 
dát. Zároveň obe krajiny vydali správu o udalostiach počas 20. Storočia na území, v ktorom pôsobia. Tieto 
informácie boli vydané ako komparatívny report, ku ktorému je priložené DVD s dokumentárnym filmom Príbehy, 
ktoré neboli napísané.., kde sú zhrnuté príbehy respondentov. 

 

Podujatie 3 

Účasť: podujatie umožnilo stretnuti 362 občanov, z ktorých 252 pochádzalo zo Slovenska, 110 z Brna a okolia 
(ČR)  

Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v regiónoch Levoča, Bratislava, Prešov, Bardejov (SR)  a Brno a okolie 
(ČR) od 01.09.2016 do 31.1.2017. 

Stručný opis: účastníci podujatia zamerali pozornosť na dissemináciu zistení. Prezentácia výsledkov projektu 
prebehla jednak na lokálnej úrovni v rámci komunít, ale i na školách v spolupráci s učiteľmi, ďalej boli 
zorganizované diskusie na túto tému a iné prezentácie. 
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