Informačný deň programu Európa pre občanov
Bratislava, 21. apríl 2012
Primaciálny Palác, Primaciálne námestie 1
Projekt TIC-TAC - Training, Information, Cooperation – Towards Active
Citizenship
Agenda

Únia miest Slovenska realizuje program EÚ – Európa pre občanov
prostredníctvom podpory a propagácie iniciatív slovenských miest s dôrazom na
výmenu skúseností, rozvoj inovácií a posilnenie partnerskej spolupráce v Európe.

8:00 - 18:00 InfoDay Európa pre občanov
Primaciálny Palác, Primaciálne námestie 1
Prezentácia publikácii a informačných materiálov:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Príručka Európskej Iniciatívy Občanov
Právo voľne sa pohybovať a žiť v Európe (Sprievodca vašimi právami občana
EÚ)
Vaša Európa
50 ciest pokroku (Publikácia zahŕňajúca najväčšie úspechy Európy)
EÚ na dosah ( Sprievodca informačnými a poradenskými sieťami EÚ v
Slovenskej republike)
Európa pre ženy
Európsky rok aktívneho starnutia a medzi generačnej solidarity 2012
Deň Európy
Európske Informačné Centrum

12:00 Oficiálne otvorenie
Primaciálny palác, kancelária 1. námestníčky primátora, 3. poschodie

sprievodný program Informačného dňa:
9:00 - 17:00 Deň otvorených dverí primátora v Primaciálnom paláci
Pre verejnosť budú sprístupnené kancelárie a primátorova pracovňa, návštevníci sa
môžu stretnúť s primátorom Milanom Ftáčnikom, jeho námestníčkami, poslancami
Mestského zastupiteľstva a oboznámiť sa s ich prácou
9:00 - 12:00 Upratovanie Šafárikovho námestia za účasti starostky Starého mesta,
zástupcov starostky, poslancov, zamestnancov Miestneho úradu a verejnosti pri
príležitosti blížiaceho sa Dňa Zeme
10:00 Odpečatenie mestských brán
Michalská brána – symbolické odpečatenie, otvorenie turistickej sezóny a pozvánka pre
všetkých do Bratislavy
10:00 - 17:00 Bratislava objektívom detí a mládeže: súťažná výstava
Autobus na Hviezdoslavovom námestí, 5. ročník projektu Mestského parlamentu
mladých hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý vystavením fotografií a výtvarných prác
ponúka možnosť deťom a mladým ľuďom vyjadriť svoj názor na mesto Bratislavu, a
tým aj možnosť zapojiť sa do spolurozhodovania o živote mesta a do riešenia
konkrétnych problémov
15:00 Podoby pekla a raja: podujatie pre dospelých
Detský ateliér Múzeum má budúcnosť, Stará radnica
Rozprávanie príbehov, ktoré ovplyvnili tvorbu maliara A. Frankla. Syn maliara Thomas
Frankl porozpráva ako malý židovský chlapec prežíval počas 2. svetovej vojny zajatie
svojej rodiny a následné odvlečenie otca do Osvienčimu.
Program je obohatený o fotodokumentáciu rodiny Franklovcov.
Hudobné predely:
Ervín Schönhauser - spev, barytón+ Mgr. Soňa Radulová – akordeón
15:00 - 16:30 Turistom vo vlastnom meste
Bratislavskí richtári a stredoveké právo, nástup pri studni na Primaciálnom námestí
18:00 Každodenný život a bývanie v Bratislave v 19. a 20. storočí
Stará radnica, reprezentačné priestory
Prezentácia knihy a stretnutie s vydavateľom a autorkami: Viera Obuchová a Marta
Janovíčková

