„The Art of Remembrance – Envisioning Europe“
Institut pro regionální rozvoj, o.p.s ve spolupráci s Jugend-&Kulturprojekt e.V. vás srdečně zvou
na jednodenní konferenci evropského projektu RECONN „Kunst des ERINNERS – Europa Neu
Denken“ – „The Art of Remembrance – Envisioning Europe“. Problém xenofobie, společenské
nenávisti a stereotypů, jejich přesahy z minulosti a jejich možné důsledky v budoucnosti
v Evropě budou ústřední témata debat a prezentovaných projektů. S partnery projektu
z Německa, Řecka, Maďarska a Polska se bude také diskutovat o významu občanství EU a další
možné rozšíření participace evropských občanů v evropských dobrovolnických aktivitách.

Kdy? Středa 14. února - akce je koncipovaná jako jednodenní výlet i s volným časem
v Drážďanech. Společný odjezd bude v dopoledních hodinách z Prahy (čas a místo odjezdu bude
upřesněno). V 16 hodin začíná konference s předpokládaným koncem v 19:30, poté společný
odjezd zpět do Prahy.

Kde? Kulturní Centrum Drážďany
Pro koho? Pro účastníky starší 18ti-let bez jakéhokoliv omezení. Doporučujeme ovládat
alespoň komunikativní úroveň anglického jazyka, není však podmínkou.

Cena? Vstupné na konferenci je zdarma. Doprava do Drážďan a zpět včetně jídla na
konferenci jsou hrazeny projektem.

Na co se můžete těšit?







Debaty zabývající tématikou Evropské budoucnosti se skupinovými diskuzemi
o Migrace a Islám – nebezpečí nebo příležitost?
o Brexit – odebrání evropských práv od evropských občanů
o Co znamená EU pro jednotlivé občany a jak mohou občané ovlivnit vývoj
evropské politiky?
o A mnoho dalších
Zine Workshop – tvorba amatérského časopisu pojednávající o odlišnosti (etnické,
rasové, náboženské, genderové a jiné) a stigmatizaci migračního problému
Prezentace pojednávající o způsobech prevence proti šíření „stereotypů“ migrace a
nenávistným projevům a možnosti dobrovolnictví v evropských projektech
Video rozhovory s pamětníky druhé světové války
A řadu dalších aktivit

V případě zájmu se zaregistrujte zde do pátku 9. února 2018.
S případnými dotazy se obracejte na amy.grmelova@eracr.cz . Více informací o IRR najdete na
webových stránkách www.iregio.org .

