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Primjenjivo na Cjelina 2.1  Mjera bratimljenje gradova 
 
Sudjelovanje: Projekt je uključio 120 direktnih sudionika, 63 sudionika iz općine Sračinec (Republika Hrvatska), te 
57 sudionika iz grada Ljubuškog (Federacija Bosne i Hercegovine).  
Broj neizravnih sudionika bio je preko 1300 jer su u projektnim aktivnostima drugog dana projekta sudjelovali brojni 
građani općine Sračinec i šire okolice te sudionici iz susjedne Slovenije. 
 
Mjesto/Datumi: Događanje se odvijalo u Sračincu, Republika Hrvatska, od 02/02/2023 do 04/02/2023. 
 
Kratki opis:   
 
Tijekom trodnevnih aktivnosti u Općini Sračinec, partneri su proveli niz aktivnosti kako bi ishodili izvjesne zaključke 
i  osigurali realizaciju općih i specifičnih ciljeva i Prioriteta programa.  
Prvog dana projekta aktivnost su započele radnim sastankom predstavnika projektnih partnera na kojem su bili 
specificirani radni zadatci i utvrđene aktivnosti tijekom preostala dva dana kada će Općina Sračinec ugostiti građane 
iz parterskog grada Ljubuškog. 
Nakon radnog sastanka, predstavnici partnera su sudjelovali na uvodnoj konferenciji na temu „EU – Stabilna politička 
i ekonomska zajednica u svjetlu aktualnih europski i svjetskih događanja“ u okviru koje je sklopljen Sporazum o 
bratimljenju Općine Sračinec i Grada Ljubuškoga. 
Drugi dana projekta započeo je koordinacijskim sastankom nakon kojeg se nastavilo s predviđenim aktivnostima.  
U prijepodnevnim satima održana je otvorena rasprava o euroskepticizmu, multikulturalnosti i toleranciji te položaju 
država koje tek planiraju postati članice Europske unije u korelaciji s temom rasprave. Nakon rasprave aktivnosti su 
nastavljene radionicom na kojoj su predstavnici projektnih partnera surađivali razrađujući moguće scenarije razvoja 
EU u sklopu 5 radnih skupina.  
Po završetku aktivnosti rasprave i radionice, u popodnevnim satima projektni partneri sudjelovali su na 
Međunarodnoj smotri karnevalskih skupina. Na Međunarodnoj smotri karnevalskih skupina, osim predstavnika 
projektnih partnera, sudjelovalo je ukupno 1300 sudionika - građana općine Sračinec i šire okolice, te sudionika iz 
susjedne Slovenije.  
Posljednji dan gostovanja projektnih partnera bio je rezerviran za diseminaciju informacija široj javnosti u obliku info 
pulta projekta čime su projektne aktivnosti, osim direktnih sudionika, proširene i na čitavu zainteresiranu lokalnu 
zajednicu. Predstavnici zainteresirane šire zajednice na taj su se način uključili  u projektne aktivnosti i pobliže se 
upoznali sa scenarijima izglednim za budućnost Unije, što takve odluke za njih znače i načine na koje mogu 
doprinijeti u donošenju odluka. U tu svrhu, sudionici iz šire lokalne zajednice zajedno s projektnim partnerima 
sudjelovali su u izradi "Zida želja" kao odraz njihovih stajališta o tome kakvu budućnost u Uniji žele. U sklopu 
zajedničkih aktivnosti održana je završna konferencija i finalizirana kratka info brošura koja po završetku trodnevnih 
aktivnosti ostaje kao trajan podsjetnik na mjeru bratimljenja dviju općina/gradova, kao i zaključci koji su pritom 
doneseni i stajališta i prijedlozi građana koji su tijekom aktivnosti provedenih zadnjeg dana prikupljeni. 
 

 


