
Soused je ten, koho znám

Mnichovo Hradiště (CZ)

Erzhausen (DE)

Chojnów (PL)





CÍLE A TÉMATA PROJEKTU

o CÍL: zdůraznit význam vztahů lidí v rámci komunity města, 
důležitost překonávání hranic mezi sousedy z různých zemí 
EU, ale také překonávání bariér mezi lidmi z Evropy a mimo 
ní.

o HLAVNÍ TÉMA: SOUSEDSTVÍ – osobní setkání a poznávání se 
vede k překonávání stereotypů či obav a umožní rozvíjet 
dobré vztahy – z anonymních lidí stávají opravdu sousedé. 

o TŘI ROVINY PROJEKTU: myšlenkou sousedství na komunitní, 
evropské i globální úrovni se zabývaly tři hlavní aktivity 
našeho projektu.



ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

� HLAVNÍ REALIZÁTOR – Mnichovo Hradiště 

� MEZINÁRODNÍ PARTNEŘI – ÚČASTNÍCI PROJEKTU

- Erzhausen – od roku 1997 partnerské město – 22 účastníků
- Chojnów – 9/2016 podepsána partnerská smlouva – 6 účastníků

o HARMONOGRAM

- přípravné práce – od 6/2016
- vlastní setkání a realizace hlavních aktivit:  
14. 9. (středa) – 18. 9. (neděle)
- následně vyhodnocení, zpracovávání 
výstupů diseminace (video, brožura, výstavy)

o 3 HLAVNÍ AKTIVITY

- debata pro veřejnost
- tematicky zaměřený workshop pro účastníky
- účast na komunitní akci



1. AKTIVITA – VEŘEJNÁ BESEDA 
„UPRCHLÍCI V ERZHAUSENU”

� čtvrtek 15. 9. od 17 do 
19 hodin 

� ca 70 účastníků 

� propagace – plakáty, 
web, fcb, články, TZ, 
rozhlas

� konstruktivní, věcné

� zajištěno profesionální 
tlumočení



1. AKTIVITA – VEŘEJNÁ BESEDA 
„UPRCHLÍCI V ERZHAUSENU”



2. AKTIVITA – WORKSHOP NA TÉMA 
„SOUSED JE TEN, KOHO ZNÁM”

� pátek 16. 9. od 16:30 
do 19 hodin 

� ca 31 účastníků 

� osobní pozvánky

� 3 jednací jazyky

� vedení lektorky

� práce ve skupinách

� představení 
komunitních aktivit 
měst

Hlavní otázky workshopu:

� Jak můžeme posílit vztahy mezi 
sousedy v našem městě?

� Co můžeme udělat, aby byli lidé v 
našem městě aktivnější?

� Jak můžeme podpořit jejich vazbu k 
našemu městu?

→ on-line příručka „dobré praxe“ z 
jednotlivých měst



2. AKTIVITA – WORKSHOP NA TÉMA 
„SOUSED JE TEN, KOHO ZNÁM”



3. AKTIVITA – SOUSEDSKÁ SLAVNOST 
„ZAŽÍT HRADIŠTĚ JINAK”

o 17. 9. od 10 hodin do 22 hodin
o prezentace polského a německého partnera ve vlastním stánku
o vystoupení ca 50 dalších polských účastníků
o tenis na ulici a tvoření pro děti v režii německých účastníků
o podpis partnerské smlouvy s Chojnówem
o tisíce účastníků



3. AKTIVITA – SOUSEDSKÁ SLAVNOST 
„ZAŽÍT HRADIŠTĚ JINAK”



DOPROVODNÝ PROGRAM A NÁVAZNÉ 
VÝSTUPY

Doprovodný program
o návštěva škol a sociálních 

zařízení
o prohlídka  zámku, knihovny, 

muzea
o výlet do Českého ráje

Návazné výstupy
o výstava fotografií ze sousedské 

slavnosti s Mn. Hradišti a 
Erzhausenu

o vytvoření on-line brožury 
příkladů dobré praxe

o vytvoření videa včetně 
titulkovaných verzí



DĚKUJI ZA POZORNOST

Martina Kulíková, Mnichovo Hradiště, 22. 5. 2017

martina.kulikova@mnhradiste.cz, 725 070 039


