Projekt "H20 WR - Mreža mest in vključevanje državljanov za varstvo
vodnih virov v Evropi" je bil financiran s podporo Evropske unije v
okviru programa "Evropa za državljane"

Velja za sklop št. 2 - ukrep 2.2 "Mreže mest"
Ukrep 2.3 "Projekti civilne družbe"
Sklop 1 - "Evropska spomin"
V tem projektu je bilo izvedenih sedem (7) dogodkov:
Dogodek 1
Udeležba: Dogodek je vključeval 79 državljanov, vključno z 3 udeleženci iz občine Ruma (Srbija), 6 udeležencev
iz občine Razlog (Bolgarija); 5 udeležencev iz Društva za razvoj podeželja LAZ (Slovenija), 4 udeležence iz občine
Praga 9 (Češka); 15 udeležencev iz mesta Nasice (Hrvaška); 8 udeležencev iz HICS - Humán Innovációs Csoport
Nonprofit Kft (Madžarska) in 4 udeleženci iz Turistične organizacije občine Ruma (Srbija).
Lokacija / Datumi: Dogodek je potekal v Rumi, Srbija od dne 08.03.2017 do 10.3.2017
Kratek opis: Cilj dogodka je bil predstavnikom lokalnih vlad, organizacij civilne družbe, predstavnikom javnega
sektorja in državljanom omogočiti izmenjavo znanja, izkušenj in najboljših praks na področju varstva voda in civilne
obrambe v svojih regijah. Dejavnosti vključujejo: 1) otvoritev s tiskovno konferenco (vključno s predstavitvijo
projekta in predstavitvijo partnerskih organizacij medijem, intervjuji); 2) Študijski izleti na mesta, ki se nanašajo na
varstvo voda (Arheološki park Gomolova v Hrkovcih, Bara Trskovača, Borkovačko jezero), 3) predstavitve in
razprave o projektih EU, srbski pristop k EU v zvezi z varstvom okolja, lokalna vodna vprašanja v Rumi; 4)
delavnica v zvezi z mehanizmom civilne obrambe, oblikovanje ukrepov in odzivov na okoljske izzive ter razvoj
projektov za program Evropa za državljane; 5) Srečanje partnerskih organizacij za koordinacijo projekta. Dogodek
je bil prvi korak pri vzpostavljanju povezav in sodelovanja med partnerji in ciljnimi skupinami.
Dogodek 2
Udeležba: Na dogodku je sodelovalo 99 državljanov, od tega 36 udeležencev iz občine Praga 9 (Češka), 6
udeležencev iz Občine Razlog (Bolgarija), 20 udeležencev iz Društva za razvoj podeželja LAZ (Slovenija), 16
udeležencev iz mesta Nasice ), 9 udeležencev iz HICS - Humán Innovációs Csoport Nonprofit Kft (Madžarska), 12
udeležencev iz občine Ruma (Srbija) in 1 udeleženec iz Turistične organizacije občine Ruma (Srbija).
Lokacija / Datumi: Dogodek je potekal v občini Praga 9 v Češki republiki od 24.5.2017 do 26.5.2017
Kratek opis: Cilj dogodka je bil, da državljanom dokaže, kako so prostovoljstvo, ukrepi civilne družbe in izvedbeni
ukrepi prek vrednot EU (medkulturni dialog, transnacionalno sodelovanje, medsebojno razumevanje itd.) In ukrepi
prispevali k izboljšanju preprečevanja poplav, varstva okolja in civilnih obramba v regiji Pragi 9. Dejavnosti
vključujejo: 1) predstavitve projektov EU, lokalnih organizacij civilne družbe in partnerskih organizacij (plus
vprašanja in razprave o prihodnjih predlogih); 2) študijski obiski poplavnih vrat Libeňský zámeček, revitalizirani
prijateljski park in JACINA-JAP, a.s., proizvajalec protipoplavnih materialov; 3) Predstavitve in odprtje
MIKROKLIMA (ciljanje na mlade, študente in druge državljane), 4) Interaktivne demonstracije z lokalnimi
prostovoljnimi gasilci. S temi aktivnostmi se je spodbujalo prostovoljstvo v lokalnih akcijah, udeleženci pa so se
naučili, kako integracija v EU (politike in vrednote) vpliva na civilno zaščito in varstvo voda.
Dogodek 3
Udeležba: Dogodek je vključeval 92 državljanov, od tega 45 udeležencev iz občine Razlog (Bolgarija), 16
udeležencev iz občine Ruma (Srbija), 4 udeležencev iz Društva za razvoj podeželja LAZ (Slovenija), 8
udeležencev iz občine Praga 9 (Češka Republika), 10 udeležencev iz mesta Nasice (Hrvaška), 6 udeležencev iz
HICS - Humán Innovációs Csoport Nonprofit Kft (Madžarska) in 5 udeležencev iz Turistične organizacije občine
Ruma.
Lokacija / datumi: Dogodek je potekal v Razlogu v Bolgariji od 13.9.2017 do 15.9.2017
Kratek opis: Cilj dogodka je bil graditi na rezultatih prejšnjih dogodkov in pokazati, kako so lahko bolgarske
organizacije civilne družbe (CSO), lokalne oblasti in organi javnega sektorja uporabile vrednote EU, politike in
mehanizme financiranja, da bi zagotovili civilno zaščito, upravljanje voda in izboljšali kakovost življenja v skupnosti.
Dejavnosti dogodka so vključevale: 1) otvoritveno konferenco v mestni hiši Razlog, kjer so lokalni organi in
partnerji predstavili, kako se povezujejo in izmenjujejo informacije v zvezi s preprečevanjem poplav in upravljanjem
z vodo, spodbujanjem prostovoljstva itd .; 2) predstavitve območij v regiji Razlog, ki se nanašajo na vodo, ki je bila
obnovljena, revitalizirana in izboljšana s sredstvi EU; 3) delavnica in predstavitve na glavnem trgu Razlog, ki se
nanašajo na tehnike DRR in odziv na nesreče; 4) študijski obisk postaje za čiščenje vode 5) delavnica v zvezi s
programi EU in prihodnji predlogi za omrežni sporazum H20 WR. Udeleženci iz drugih držav so se seznanili z
izkušnjami Razloga za novo državo članico, kako so politike EU in povezovanje izboljšale ukrepe za varstvo voda.

Dogodek 4
Udeležba: Dogodek je vključeval 98 državljanov, vključno z 52 madžarskimi udeleženci iz regij Pecs in Szigetvar,
ki so jih povabili in / ali iz HICS - Humán Innovációs Csoport Nonprofit Kft (Madžarska), 10 udeležencev iz občine
Ruma (Srbija), 1 udeleženec iz TO Ruma, RS, 8 udeleženci iz Društva za razvoj podeželja LAZ (Slovenija), 8
udeležencev iz občine Praga 9 (Češka), 14 udeležencev iz mesta Nasice (Hrvaška) in 5 udeležencev iz občine
Razlog (Bolgarija).
Lokacija / Datumi: Dogodek je potekal v mestih Pecs in Szigetvar na Madžarskem od 04.11.2013 do 13.4.2018
Kratek opis: Cilj dogodka je bil graditi na rezultatih prejšnjih dogodkov in pokazati, kako so madžarski javni organi
za varstvo voda, civilna obrambna telesa in organizacije civilne družbe izkoristili integracije, politiko in vrednote EU
za spodbujanje varstva voda in državljanov dejavnosti. Dejavnosti so vključevale organizacijo ekološkega kviza
EU, terenskega obiska v Pecsu o obratih za ravnanje z odpadki in obratom za pridobivanje bioplina, da bi pokazali,
kako programi / sredstva in metode EU krepijo varstvo okolja, predstavitev vodnega gospodarstva in ukrepov
civilne zaščite s strani organizacij civilne družbe in organov upravljanja voda, delavnica za razvoj novih projektnih
predlogov EU in razumevanje, kako se CSR promovira na regionalni ravni, terenski obisk v Szigetvarju glede vloge
mokrišč in plovnih poti pri oblikovanju lokalnih identitet; Terenski obisk reke Drave, da bi pokazali, kako politike EU
povečujejo varstvo okolja. S tem dogodkom so se razvile in oblikovale nove projektne ideje za mrežni sporazum,
udeleženci pa so se seznanili s pomembnostjo uporabe načel varstva okolja in aktivnega državljanstva za ukrepe
varstva voda.
Dogodek 5
Udeležba: Dogodek je vključeval 83 državljanov, od tega 41 udeležencev iz mesta Nasice (Hrvaška), 10
udeležencev iz občine Ruma (Srbija), 5 udeležencev iz občine Razlog (Bolgarija), 13 udeležencev iz Društva za
razvoj podeželja LAZ ( Slovenija), 8 udeležencev iz občine Praga 9 (Češka), 5 udeležencev iz HICS - Humán
Innovációs Csoport Nonprofit Kft (Madžarska) in 1 udeleženec iz Turistične organizacije občine Ruma
Lokacija / Datumi: Dogodek je potekal v Našicah, Hrvaška od 16. 5. 2013 do 18. 5./2018
Kratek opis: Cilj dogodka je bil graditi na rezultatih prejšnjih dogodkov, pokazati, kako prostovoljstvo v lokalnih
akcijah prispeva k varstvu voda in civilni obrambi ter izmenjuje najboljše prakse o tem, kako lahko lokalni organi
izvajajo programe, politike in vrednote EU z lokalnimi ukrepi. Aktivnosti so vključevale otvoritveno konferenco, na
kateri je mesto Našice predstavilo svoje najboljše prakse na področju varstva voda in civilne zaščite + Q & A z
udeleženci in razpravi o vplivih politike EU; Predstavitev in delavnica LAPOVAC 2018 - Mesto Nasice v
sodelovanju z lokalnimi gasilci, službami za ukrepanje v nujnih primerih in prostovoljci, ki kažejo, kako se lokalne
oblasti in prostovoljci odzivajo na preprečevanje poplav in nesreč; in študijski obiski lokacij (naprave za čiščenje
vode, ribogojnice in naprave za ravnanje z odpadki), ki jih vzdržuje lokalni vodni organ v okviru NATURA 2000 in
iniciative LEADER. Udeleženci so z aktivnostmi pridobili znanje in izkušnje o tem, kako vključiti različne skupine
državljanov v ukrepe in izkoristiti priložnosti / sredstva EU za izboljšanje zaščite voda, civilne obrambe in regionalni
razvoj.
Dogodek 6
Udeležba: Dogodek je vključeval 106 državljanov, od tega 66 udeležencev iz občin Litija in Šmartno pri Litiji,
Slovenija (povabljeni od in / ali zastopajo Društvo za razvoj podezelja LAZ), 13 udeležencev iz občine Ruma
(Srbija), 6 udeležencev Občina Razlog (Bolgarija), 9 udeležencev iz občine Praga 9 (Češka), 7 udeležencev iz
mesta Našice in 5 udeležencev iz HICS - Humán Innovációs Csoport Nonprofit Kft (Madžarska
Lokacija / Datumi: Dogodek je potekal v Litiji, Slovenija od 14. 6. 2013 do 16. 6. 2013
Kratek opis: Dogodek je upošteval izide prejšnjih dogodkov in imel cilj predstaviti najboljše prakse v Sloveniji pri
uporabi politik EU, najboljših praksah in pristopih k varstvu voda, civilni obrambi in razvoju podeželja. Aktivnosti na
dogodku so predstavljale najboljše prakse in razprave / diskusije o ohranjanju podzemne pitne vode v Litiji in
Šmartu pri Litiji (na podlagi projekta najboljše prakse AMIGA), študijskih obiskov centralne čistilne naprave v Litiji in
opuščenega rudnika Sitarjevec (kjer so bile organizirane tudi vaje, ki so pokazale, kako lokalne oblasti v skladu z
direktivo EU o odpadni vodi preprečujejo iiztekanje ujetih rudniških vod), predstavitev zbirke prodnikov iz reke
Save (ki se uporablja za spodbujanje izobraževanja o vodi in turizmu) ter partnerskih predstavitev in civilne zaščite
prikaz zmožnosti amfibijskega plovila ob reki Save ob dnevu občine Litija (za spodbujanje prostovoljstva).
Udeleženci so se skozi aktivnosti udeležencev naučili, kako EU direktive, politike in vrednote prispevajo k varstvu
voda, civilni obrambi in spodbujanju aktivnega državljanstva.

Dogodek 7
Udeležba: Dogodek je vključeval 118 državljanov, od tega 67 udeležencev iz občine Ruma, Srbije, 6 udeležencev
iz občine Razlog (Bolgarija), 10 udeležencev iz Društva za razvoj podeželja LAZ (Slovenija), 9 udeležencev iz
občine Praga 9 (Češka ), 8 udeležencev iz HICS - Humán Innovációs Csoport Nonprofit Kft (Madžarska),
154udeležencev iz mesta Našice (Hrvaška) in 3 udeležence iz Turistične organizacije občine Ruma (Srbija).
Lokacija / Datumi: Dogodek je potekal v Rumi in Irigu (Srbija) od 11.9.2018 do 13.9.2018
Kratek opis: Zaključni dogodek je bil organiziran tako, da se gradi na prejšnjih prireditvah, poskusnih pilotskih
konceptih (fotografski dogodek, eko-dan) in udeležencem omogoči izmenjavo znanja o tem, kako ukrepi za zaščito
vode (v skladu s politikami in vrednotami EU) koristijo vsem državljanom . Dejavnosti dogodka so bile: 1)
predstavitve Rdečega križa v Rumi, lokalnih neprofitnih organizacij in šol na temo eko dneva o tem, kako
spodbujajo prostovoljstvo, vključujejo državljane na podlagi evropskih vrednot (prostovoljstvo, medkulturni dialog
itd.) In preprečujejo različna tveganja nesreč; 2) razprava in predstavitev študentov o dodani vrednosti vključevanja
v EU v Rumi; 2) fotografski dogodek, na katerem so udeleženci sprejeli fotografski izziv (Zasavica biološki
rezervat, Borkovac, poplavna stena Hrkovci), ki kažejo na pozitiven vpliv ukrepov za zaščito voda in civilno
obrambo; 3) predstavitev civilne obrambe (kot del Eko-dneva) na Borkovcu v Rdečem križu, da bi dokazali dodano
vrednost timskega dela in prostovoljstva za civilno zaščito; 4) terenski obisk jezera Pavlovac in Vinarije Kovačević
v Irigu, da bi pokazali, kako lokalni proizvajalci sprejemajo ukrepe za izboljšanje industrijskih procesov (obenem pa
tudi varovanje okolja). Na zadnji tiskovni konferenci 13. septembra 2018 so predstavniki partnerjev podpisali
mrežni sporazum, da bi ohranili sodelovanje; predstavili rezultate projekta in pojasnili novinarjem ter objavili znanje
in izkušnje, ki so jih pridobili s projektom, in kako je projekt koristil nihovim državljanom.

