„Oświęcim-Vavrečka s dedičstvom do budúcnosti”
Projekt realizovný: Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim
Partner projektu: Obec Vavrečka
Termín realizácie: 01.02.2019-31.10.2019
Miesto: Obec Oświęcim, Poľsko / Obec Vavrečka –Slovensko

Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Programu Cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020
aj zo štátneho rozpočtu.
Dofinancovanie mikroprojektu je: 38 959,39 €
Hlavnou prednosťou Obce Oświęcim aj Vavrečka je prírodné a kultúrne dedičstvo území,
na ktorých sa nachádzajú. Napriek systematickej práce partnerov nie sú ďalej využívané
v maximálne dostatočnej miere, odtiaľto je potreba rozšírovania právomoci, vedomia
a vedomostí, u obyvateľov uvedených útvarov, ale tiež všetkých obyvateľov poľsko-slovenského
pohraničia a turistov navštevujúcich toto územie. Projekt bude odpovedať na otázky diagnozované
partnermi, sú to predovšetkým: príliš nízska úroveň spoločenskej a kultúrnej integrácie obyvateľov
územia pohraničia, malé množstvo priamych kontaktov medzi obyvateľmi Vavrečky a obce
Oświęcim, nedostatočná ználosť prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničia aj spôsobov jeho
vyrovnaného využitia cieľovými skupinami projektu, nedostatok efektívnych spôsobov sa dostať
s informáciou a propagáciou týkajúcou sa vlastnených hodnôt k obyvateľom oblasti činnosti
partnerov, celého územia pohraničia aj turistov.
Projekt odpovedá aj na diagnozované otázky oblasti pohraničia, ako o.i. podnikanie spoločných,
cezhraničných aktivít spojených s ekológiou, zvýšenie úrovne vyrovnaného využitia kultúrneho
a prírodného dedičstva.
V rámci projektu predpokládame inovačný produkt, akým bude vytvorenie a zavedenie do
verejného a bezplatného používania mobilnej aplikácie uvádzajúcej prírodné a kultúrne dedičstvo
pohraničia, propagujúcej príťažlivosti a hodnoty Obce Oświęcim a Vavrečky aj oblasti pohraničia.
Realizácia projektu bude mať pozitívny vplyv na vzťahy medzi spoločenstvami Poľska a
Slovenska.
Aktivity podniknuté v rámci projektu budú usmernené na opravu kvality života obyvateľov
oživením vzťahov medzi obidvoma so sebou susediacimi regiónmi na rovine spoločnej účasti

na kultúrnych, edukačných, turistických aktivitách organizovaných v Poľsku a na Slovensku.
Transferom ľudských zdrojov, kultúry, myslí a vedy prispeje projekt k odstraňovaní bariér
v prihraničných kontaktoch poľskej a slovenskej spoločnosti, bude prispievať k integrite obidvoch
národov. Projekt má výhody, ktoré sa bude cítiť na obidvoch stranách hranice. Na projekte sa budú
zúčastňovať obyvatelia prihraničných samosprávnych jednotiek – obce Oświęcim z Poľska
a Vavrečka zo Slovenska. Projekt tvorí základy ďalšieho rozvoja cezhraničnej spolupráce a trvalé
štruktúry spolupráce. Na základe zmluvy uzatvorenej medzi partnermi je plánovaná organizácia
podobných podujatí v budúcnosti. Projekt vďaka svojemu charakteru bude prelamovať jazykové
a mentálne bariéry obidvoch európskych spoločností (spoločne vypracovaná mobilná aplikácia,
publikácie a propagačné materiály). Bude tvoriť základ pre rozvoj rôznych iniciatív vzniknutých
na pôde uzatvorených kontaktov, v tom aj v rozsahu kultúrnej a informačnej činnosti, môže aj
výnimočne prispieť k vzniku spoločných hospodárskych iniciatív, v tom v rozsahu turistiky.
V dôsledku získaných skuseností bude tvoriť vzor pre organizovanie aktivít s podobnou špecifikou
(spoločenských, kultúrnych, športových iniciatív, atď.). V tomto aspekte bude dôležitá účasť osôb
priamo angažovaných do tvorenia kultúrneho života svojích miestnych spoločností (spolky
vidieckych gazdín, folkloristické súbory, tvorcovia kultúry a ľudoví tvorcovia z obce Oświęcim
aj z Vavrečky), v tom zástupcovia marginalizovanej skupiny (osoby 50+). Vďaka účasti na projekte
zvýšia svoje kompetencie, ako aj získajú nové vedomosti vo vzťahu vyrovnaného využitia
prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničia aj, čo je takisto podstatné, nadviažu priame kontakty
s partnermi z iného štátu, čo v budúcnosti uľahčí organizáciu nezávislých, cezhraničných
kultúrnych, spoločenských, integračných, edukačných a ekologických aktivít.

Cieľové skupiny projektu:
Na poľskej strane:
obyvatelia obce Oświęcim, v tom predovšetkým činní účastníci kultúrnych aktivít t.j. členovia
spolkov vidieckych gazdín, skupín a združení seniórov aj dôchodcov a úmeleckých súborov
(hlavne osoby vo veku 50+). Dodatočne pracovníci a milovníci útvarov zaoberajúcuch sa činnosťou
usmernenou na rozširovanie kultúry, detí a mládež, samosprávne orgány, zástupcovia miestnych
inštitúcií, v tom: Urząd Gminy Oświęcim (Obecný úrad ), Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
Gminy Oświęcim (Stredisko kultúry, športu a rekreácie obce Oświęcim), Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej (Obecné stredisko sociálnej pomoci), aj tiež turisti a obyvatelia iných jednotiek územnej
samosprávy
Po slovenskej strane:
obyvatelia partnerskej obce zúčastňujúci sa na projekte aktívnou účasťou na realizovaných úlohach,
pozvaní zástupcovia sveta kultúry. samosprávne organy, členovia združení a spoločenských
organizácií konajúcich v oblasti kultury, aj tiež majúci záujem obyvatelia Vavrečky, turisti,
obyvatelia pohraničia.

V rámci projektu budú realizované nasledujúce úlohy:
•

Študijné návštevy územía pohraničia v Poľsku a na Slovensku

I návšteva -Poľsko
- Poznávanie prírodného dedičstva v obci Oświęcim: návšteva spolu so sprievodcou oblasti Natura
2000
- Poznávanie prírodného a kultúrneho dedičstva území pohraničia - Pałac w Pszczynie (Kaštieľ
v Pszczyne), Zagroda Wsi Pszczyńskiej (Gazdovstvo pszczyńskej dediny).
II návšteva -Slovensko
- Poznávanie kultúrneho dedičstva vo Vaverčke: návšteva obce, stretnutia s miestnymi
organizáciami a tvorcami kultúry.
- Poznávanie prírodného a kultúrneho dedičstva územia pohraničia – Oravský hrad aj Demänovská
dolina
Počas študijných návštiev bude uskutočnená identifikácia najviac cenných – podľa účastníkov miest a príťažlivostí územia obce Oświęcim a Vavrečka. Na tomto základe bude vykonaná
publikácia - fotopuzzle, ktoré budú odovzdané účastníkom, aj tiež partnerom projektu s účelom
propagácie prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničia a zaistenia trvalosti projektu.
•

Festival poľských chutí vo Vavrečke

Výjazd skupiny cca 60 osôb do Vavrečky na sviatok sv. Anny – každoročné kultúrne podujatie.
Podčas tohto podujatia sa uskutoční Festival poľských chutí, počas ktorého budú prezentované
a určené pre ochutnanie tradičné poľské jedlá aj miestne výrobky z Obce Oświęcim v tom:
predjedlo, nápoj a teplé jedlo charakteristické pre Obec Oświęcim.
•

Vyhotovenie mobilnej aplikácie vo dvoch jazykových verziach

Aplikácia bude prezentovať najdôležitejšie prírodné a kultúrne príťažlivosti nachádzajúce sa
v obciach Oświęcim a Vavrečka vo dvoch jazykových verziach, aj tiež informovať o prírodnom a
kultúrnom dedičstve poľsko-slovenského pohraničia, aj bude mať propagačný charakter.
Aplikácia bude pripravená na nasledujúce mobilné platformy:
- Mobilné zariadenia (smartfóny/tablety) so systémom iOS vo verzii 8 a vyššiej: iPhone/iPad/iPod.
- Mobilné zariadenia (smartfóny/tablety) so systémom Android 4.0 a vyššiej.
Na stiahnutie bezplatne v obchode Google Play i App Store.
Priame linky na stiahnutie budú umiestnené na webových stránkach a sociálnych sieťach partnerov
aj spriaznených inštitúcií a organizácií. Vďaka aplikácie sa zvýši úroveň vedomia a vedomostí osôb
ju používajúcich o vyrovnanom využití kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia.
Informácie o návštevách poskytuje Obec Vavrečka.
Obmedzený počet miest.

