A projekt « H20 WR - Town Networking and Engaging Citizens for the
Protection of Water Resources in Europe » az Európai Unio
támogatásával a Europe for Cizitens program keretében valósult meg.

Applicable to the Strand 2 – Measure 2.2 "Networks of Towns"
Measure 2.3 "Civil Society Projects"
Strand 1 – "European Rememberance"

A projekten belül hét (7) rendezvény került lebonyolításra:
1. rendezvény
Résztvevők: A rendezvényen 79-en vettek részt, 38-an Ruma (Szerbia) városból, 7-en Razlog város
Önkormányzatából (Bulgária), 5-en a Društvo za Razvoj Podezelja LAZ-tól (Szlovénia), 8-an Prága 9. kerületi
Önkormányzatától (Cseh Köztársaság); 11-en Našice város Önkormányzatától (Horvátország); 6-an vettek részt a
HICS - Humán Innovációs Csoport Nonprofit Kft-től és 4-en Ruma (Szerbia) város Önkormányzatának Turisztikai
Szervezetétől.
Helyszín / Dátumok: A rendezvény lebonyolítására Rumában, Szerbiában került sor 2017. március 8-10. között.
Rövid leírás: A rendezvény célja az önkormányzati képviselők, civil társadalmi szervezetek, állami szektor
képviselői és a polgárok számára lehetőséget biztosítani a vízvédelmi kérdésekre és a polgári védelemre
vonatkozó ismeretek, tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréjére.
A tevékenységek közé tartozott: 1) sajtótájékoztató megnyitása (beleértve a projekt bemutatását és a partnerek
bemutatását a sajtónak, interjúk adása); 2) Tanulmányutak a vízvédelemet érintő helyszíneken (Gomolova
régészeti park Hrkovciban, Bara Trskovača, Borkovac-tó), 3) EU-projektekkel kapcsolatos előadások és
megbeszélések, Szerbia EU-csatlakozása a környezetvédelemhez, helyi vízügyi kérdések Rumában; 4) A polgári
védelmi mechanizmusra vonatkozó workshop, a környezeti kihívásokra vonatkozó intézkedések és válaszok
kidolgozása, valamint az "Európa a polgárokért" elnevezésű programra irányuló projektek kidolgozása; 5)
Partnerszervezetek találkozója a projekt koordinálásához. Az esemény kezdő lépést jelentett a partnerek és a
célcsoportok közötti kapcsolatok és együttműködés.
2. rendezvény
Részvevők: A rendezvényen 99-en vettek részt, köztük 36-an a Prágai Önkormányzat 9. kerületéből (Cseh
Köztársaság), 6-an a Razlog községből (Bulgária), 20-an a Szlovéniai Razvoj Podezelja LAZ (Szlovénia), 16-an
Nasicéből (Horvátország), 9-en a HICS - Humán Innovációs Csoport Nonprofit Kft-től (Magyarország), 2-en Ruma
(Szerbia) önkormányzati turisztikai szervezetétől.
Helyszín / időpontok: A rendezvény a Prága 9. kerületében, Csehországban, 2017. május 24-26. között volt.
Rövid leírás: A rendezvény célja az volt, hogy bemutassa az önkéntességet, a Civil Társadalmi Szervezet akcióit
és az EU-értékeken keresztül végrehajtott akcióterveket (kultúrák közötti párbeszéd, transznacionális
együttműködés, kölcsönös megértés stb.) és ezen intézkedések hozzájáruljanak az árvízvédelemhez, a
környezetvédelemhez és a polgári védelemhez a Prága 9. kerületében.
A tevékenységek az alábbiakat foglalják magukban: 1) EU projektek, helyi civil társadalmi szervezetek és
partnerszervezetek bemutatása (jövőbeli javaslatok megvitatása); 2) Tanulmányi látogatások a Libeňský zámeček
árvízkapuhoz, revitalizált barátságpark és JACINA - JAP, a.s., az árvízellenes anyag gyártója; 3) A MIKROKLIMA
bemutatása és megnyitása (megcélozva ezzel a fiatalokat, diákokat és más állampolgárokat), 4) Interaktív
bemutatók helyi önkéntes tűzoltókkal. Ezeken a tevékenységeken keresztül népszerűsítették az önkéntességet a
helyi akciókban, és a résztvevők megtudták, hogy az uniós integráció (politikák és értékek) milyen hatással van a
polgári védelemre és a vízvédelemre.
3. rendezvény
Részvevők: A rendezvényen 93-an vettek részt, köztük 48-an a Razlog (Bulgária) városból, 12-en Ruma (Szerbia)
város Önkormányzatából, 4-en Drustvo za Ravoj Podezelja LAZ-tól (Szlovénia), 8-an Prága 9. kerületi
Önkormányzatától (Cseh Köztársaság), 10-en a Našice város Önkormányzatától (Horvátország), 6-an a HICS Humán Innovációs Csoport Nonprofit Kft-től (Magyarország) és 5-en Ruma város Önkormányzat turisztikai
szervezetétől.
Helyszín / időpontok: A rendezvény a Razlogban, Bulgáriaban, 2017. szeptember 13-15. között volt megtartva.
Rövid leírás: A rendezvény célja az volt, hogy az előző rendezvények eredményeire építsenek, és bemutassák,
hogy a bolgár civil-társadalmi szervezetek, a helyi hatóságok és az állami szektor szervezetei képesek voltak
uniós értékeket, vezérelveket és finanszírozási mechanizmusokat alkalmazni annak érdekében, hogy biztosítva
legyen a polgári védelem és a vízgazdálkodás, és továbbá, hogy javuljanak az éreintett közösségek életminősége.
A tevékenységek közé tartozott 1) megnyitó konferencia a razlogi városházán, ahol a helyi hatóságok és partnerek
bemutatták, hogyan működnek együtt és osztanak meg egymással információt az árvízvédelemmel és a
vízgazdálkodással, az önkéntességgel kapcsolatban,stb. 2) a Razlog régióban található helyszínek bemutatása,
amelyek az EU-s alapok által felújított, revitalizált és javított vízbázissal kapcsolatosak; 3) Workshop és bemutató
Razlog főtéren a DRR-technikákkal és a katasztrófavédelemmel kapcsolatban; 4) a víztisztító állomás
tanulmányozása, 5) az uniós programokhoz kapcsolódó workshop és a H20 WR hálózati megállapodás jövőbeni
javaslata. Razlog új tagországkénti tapasztalatait megtekintve, a többi ország résztvevői megtudhatták, hogy
Razlog varosa uj tagországként csatlakozva, az EU célkitűzései és integrációja által hogyan javítja a vízvédelemre
irányuló intézkedéseit.
.

4. rendezvény
Részvevők: A rendezvényen 95-en voltak, köztük 52-en magyarok a pécsi és szigetvári régióból, a HICS - Humán
Innovációs Csoport Nonprofit Kft. (Magyarország) meghívásából, 11-en Ruma városából (Szerbia), 7-en Drustvo
za Ravoj Podezelja LAZ-tól (Szlovénia) , 8-an Prága 9. kerületének Önkormányzatábólből (Cseh Köztársaság), 12en Našice város Önkormányzatától (Horvátország) és 5-en Razlog város Önkormányzatától. Bulgária)
Helyszín / időpontok: A rendezvény a Pécsett és a Szigetváron, Magyarországon 2018. április 11-13. között volt.
Rövid leírás: A rendezvény célja az volt, hogy az előző rendezvények eredményére építve bemutassák, hogy a
Magyar polgári vízvédelmi szervek , a polgári védelmi szervek és a civil társadalmi szervezetek és az állami
szervek hogyan használják az uniós integrációt, értékeket és célkitűzéseket. A tevékenységek magukban foglalták
az EU öko-kvíz megszervezését, a szennyvíztelep és a biogáz létesítmények Pécsett tett helyszíni látogatását,
annak bemutatását, hogy az uniós programok / források és módszerek hogyan erősítették a környezetvédelmet.
Bemutattak az állami és civil vízgazdálkodási/vízvédelni szervezeteket és azonak a tevékenységét. Workshopot
tartottak az új projektjavaslatokat éritnően; Terepbejárás volt a Dráva folyón, annak bemutatására, hogy az uniós
célkitűzések hogyan erősítik a környezetvédelmet. Ezen a rendezvényen új projekt ötleteket dolgoztak ki a
hálózati megállapodásra, a résztvevők megismerték a környezetvédelem alapelveinek a fontosságát és az aktív
állampolgári részvételt a vízvédelemben.
5. rendezvény
Résztvevők: Az eseményen 84-en vettek részt, 41-en Našice városából (Horvátország), 10-en Ruma (Szerbia)
Önkormányzatától, 5-en Razlog városából (Bulgária), 13-an Drustvo za Ravoj Podezelja LAZ-tól (Szlovénia), 8-an
Prága 9. kerületi (Cseh Köztársaság) önkormányzatától, 5-en a HICS - Humán Innovációs Csoport Nonprofit Kft-től
és 2-en Ruma város Önkormányzat Turisztikai Szervezetétől
Helyszín / időpontok: A rendezvény Nasicében, Horvátországban 2018. május 16-18 között került
megrendezésre.
Rövid leírás: A rendezvény célja az volt, hogy az előző rendezvények eredményeire támaszkodva bemutassa,
hogyan járul hozzá a helyi önkéntes munka a vízvédelemhez és a polgári védelemhez, valamint, hogy megossza a
helyi önkormányzatok jó gyakorlatait, azt, hogy hogyan alkalmazzák az uniós programokat, irányelveket és
értékeket.
A tevékenységek közé tartozott: Nyitó konferencia, ahol Našice városa bemutatta legjobb gyakorlatait a
vízvédelem és a polgári védelem területein, kérdés-felelet a résztvevőkkel, és vita az EU irányelvek hatásairól.;
LAPOVAC 2018 bemutató és workshop – Našice városa a helyi tűzoltókkal, sürgősségi szolgálatokkal és
önkéntesekkel együttműködve bemutatja, hogyan cselekednek a helyi hatóságok és önkéntesek az árvizek és
egyéb katasztrófák megelőzésében. Több helyszínt is meglátogattak (víztisztító üzem, halgazdaság és
szennyvíztelep), amelyeket a helyi vízügyi igazgatóság a NATURA 2000 keretében tart fenn, és a LEADER
elveknek megfelelően népszerűsítik. A foglálkozásokon a résztvevők tudsát szereztek arról, hogy, hogyan lehet
bevonni másokat is a tevékenységekbe, és ,hogy hogyan lehet az EU-s lehetőségeket / forrásokat felhasználni a
vízvédelem, a polgári védelem és a regionális fejlődés javítása érdekében.
6. Rendezvény
Résztvevők: A rendezvényen 128-an vettek részt; 89-en a Litija és a Šmartno pri Litiji önkormányzatok
meghívásából és/vagy képviseletében (Szlovénia), 12-en Ruma (Szerbia) város Önkormányzatától, 6-an Razlog
város Önkormányzatától (Bulgária), 9-en Prága 9. kerületi Önkormányzatatól (Cseh Köztársaság), 7-en Našice
városából (Horvátország) és 5-en a HICS - Humán Innovációs Csoport Nonprofit Kft-től (Magyarország).
Helyszín / Dátumok: Az eseményre Litija-ban, Szlovéniaban 2018. június 14-16. között került sor.
Rövid leírás: A rendezvény alapjául szolgáltak a korábbi rendezvények eredményei, és célja az volt, hogy
bemutassa, hogy Szlovénia milyen hatékonyan hajtja végre az EU-s célkitűzéseket, a legjobban bevált
gyakorlatokat, megközélítéseket a vízvédelem, polgári védelem és a vidékfejlesztés területén.
A tevékenyégek közé tartozott: A Litija és Šmarto pri Litiji felszín alatti vizek megóvásának bemutatása és ennek
megbeszélése, megvitatása (az AMIGA projekten alapulva). Továbbá egy tanulmányi látogatás a Litija központi
vízkezelő üzembe és az elhagyatott Sitarjevec bányába (ahol bemutatták, hogy a helyi hatóságok hogyan
akadályozzák meg az ólom beszívárgását a felszín alatti vizekbe az EU szennyvíz-irányelvével összhangban).
Bemutatták Litija Múzeum kavicsgyűjteményét (a vízgazdálkodást és az idegenforgalmat ezekkel népszerűsítik).
Továbbá partneri bemutatók és a polgári védelmet bemutató programok kerültek megrendezésre a Száva folyó
mentén a Litijai város napon (az önkéntesség elősegítése érdekében). A tevékenységek révén a résztvevők
megtudták, hogy az uniós irányelvek és értékek hozzájárulnak a vízvédelemhez, a polgári védelemhez és
népszerűsítik aktív polgári szerepvállalást.

7. rendezvény
Résztvevők: A rendezvényen 117-en vettek részt, 67-en Ruma város Önkormányzatától (Szerbia), 6-an Razlog
város Önkormányzatától (Bulgária), 10-en Drustvo za Ravoj Podezelja LAZ-tól (Szlovénia), 9-en Prága 9. kerületi
Önkormányzatától (Cseh Köztársaság), 8-an a HICS - Humán Innovációs Csoport Nonprofit Kft-től
(Magyarország), 15-en Našice városból (Horvátország) és 2-en Ruma (Szerbia) város Önkormányzat Turisztikai
Szervezetétől.
Helyszín / Dátumok: A rendezvény Rumában és Irigben (Szerbia) került megrendezésre 2018. szeptember 1113. között.
Rövid leírás: A zárórendezvény a korábbi rendezvények eredményeire épült, a kísérleti koncepciókkal (fotózási
esemény, eco-nap) és lehetővé teszik a résztvevők számára a tapasztalat cserét arról, hogy a vízvédelmi
intézkedések, hogyan szolgálják a közösséget (összhangban az uniós célkitűzésekkel és értékekkel).
A rendezvényen a következők voltak: 1) az Öko-nap folyamán a Rumai Vöröskereszt, a helyi nonprofit szervezetek
és az iskolák előadásai az önkéntesség előmozdításáról az európai értékek alapján (önkéntességről, interkulturális
párbeszédről stb.) és, hogy hogyan akadályoztak meg különféle veszélyforrásokat; 2) Hallgatói vita és előadás az
EU-integráció hozzáadott értékéről Rumaban; 2) Fotó-rendezvény, ahol a résztvevők felhívták arra, hogy
készítsenek képeket a különböző megadott helyszínekről (Zasavica Bio-Reservátum, Borkovac, Hrkovci árvízfal),
valamint azt, hogy milyen pozitív hatással volt ezekre a helyekre a vízvédelmi és polgárvédelmi intézkedések. 3) a
Vöröskereszt által a Borkovac-tónál szervezett polgári védelmi bemutatón (Öko-nap részeként) a csapatmunka és
a polgári védelem önkéntes munkájának hozzáadott értékét mutatták meg 4) A Pavlovac-tó és az Irig Kovačević
Pincészet meglátogatása, hogy bemutassák a helyi termelők milyen lépéseket tesznek az ipar fellendítése
érdekében (miközben védik a környezetet is). A 2018. szeptember 13-i utolsó sajtótájékoztatón a
partnerszervezetek aláírták az együttműködési megállapodást, annak érdekében, hogy a közös munka
fennmaradjon; bemutatták a projekt eredményeit és elmagyarázta a sajtónak és a nyilvánosságnak a projekten
keresztül szerzett szaktudást, valamint azt, hogy a a projektből mit nyert az érintett lakosság.

