
Integrace jako výzva – 
kreativní přístupy jako 
odpověď 

Česko-německá konference o aktivním zapojení umění a migrantů 
do procesu integrace

Středa 14. 6. 2017, 
Národní galerie v Praze   ̶  Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, Praha 7

Integrace migrantů v České republice má mnoho podob. Pokud jde o sbližování kultur a snahy o vzájemné 
porozumění, obvykle se tak děje skrze vzdělávací a osvětové aktivity, multikulturní festivaly či jiné 
společenské akce. Rozšiřuje se také nabídka komunitních akcí a dobrovolnictví, přičemž čím dál častěji je 
iniciují samotní migranti a migrantky. Již méně známé jsou však formy sociálně angažovaného umění a také 
ještě nebyl zcela objeven potenciál zapojení samotných českých měst a obcí k rozvoji mezikulturního 
dialogu.

Konference ve Veletržním paláci proto spojí subjekty z Česka a Německa, aby představily svoje umělecké a 
tvůrčí programy, skrze které se snaží pomoci zlepšit integraci cizinců v těchto zemích. Pozvaní hosté budou 
z divadel, knihoven, uměleckých institucí, komunitních center, městských samospráv či migrantských 
spolků. Odpolední workshopy ve formě World Café pak poskytnou prostor pro výměnu zkušeností, sdílení 
nápadů a vytváření nových forem spolupráce mezi účastníky. Cílem akce je také pozvat české obce a místní 
samosprávy, aby zde načerpaly inspiraci, využily některé kreativní přístupy při realizaci vlastních 
integračních projektů a samy se tak staly lídry na poli integrace migrantů do místní společnosti.

Akce bude zakončena komentovanou prohlídkou výstavy od čínského autora Aj Wej-weje, 
která je zároveň ukázkou propojení umění s aktuálním sociálním tématem uprchlictví.

Pracovní jazyky
Panelová diskuse proběhne v češtině a v němčině se simultánním tlumočením. Odpolední workshopy 
proběhnou v češtině s tlumočením pro němčinu (2 skupiny) a v angličtině (zbylé 2 skupiny). Rozdělení 
účastníků do skupin s potřebou tlumočení proběhne v úvodu odpoledního bloku. 

Důležité upozornění ke kapacitě
Vzhledem k přeplněné kapacitě akce je veškerá další REGISTRACE UZAVŘENA! Nezaregistrovaným 
osobám nebude účast na akci umožněna. Žádáme zaregistrované neziskové organizace, aby na akci 
vyslalymaximálně 2 osoby! Tímto se velice omlouváme, že nemůžeme vyhovět všem, ale v zájmu diverzity 
účastníků si přejeme ponechat prostor i pro zástupce samospráv a kulturních či vzdělávacích institucí. 
Děkujeme za pochopení.

Více informací o hostech a programu akce naleznete na   
nejpozději v pondělí 12. 6. 2017.

Zákon cesty 

www.konsorcium-nno.cz

http://www.ngprague.cz/exposition-detail/aj-wej-wej/
http://www.ngprague.cz/exposition-detail/aj-wej-wej/
http://www.konsorcium-nno.cz


Podrobný program a hosté:

   

10:00  12:00       Panelová diskuse: Kreativní přístupy k řešení výzev integrace

Představení komunitních, uměleckých a tvůrčích programů k podpoře integrace migrantů a 
mezikulturního dialogu na lokální úrovni. Diskuse nad tím, jak mohou tyto programy pomoci ke 
vzájemnému sbližování místních obyvatel z různých kultur či jinak podpořit integraci migrantů v jejich 
lokalitách. 

10:00 – 11:00      Kreativně inkluzivní města a aktivní zapojení migrantů 

 (Praha) – dobrovolnické centrum migrantů

 (Norimberk) – pracovní skupiny poradců pro migranty a integraci v Bavorsku

 (Praha) - volnočasové centrum Plechárna 

 (Liberec) – výstava "Tady jsem doma" 

 

11:00 – 12:00      Sociálně angažované umění a knihovny na podporu mezikulturního dialogu

 (Praha) - projekty zaměřené na spolupráci profesionálních umělců a představitelů 
specifických sociálních skupin

 – divadlo jako nástroj ke zkoumání možných alternativ řešení konfliktu

 (Praha) - Projekt Společně v knihovně 

 (Augsburg) – mezinárodní kolektiv, sociální umělecké dílo propagující kulturní 
rozmanitost a mírové soužití v moderní městské společnosti

Moderátorka:      Daniela Vrbová, redaktorka ČRo Plus

12:00 13:00      Oběd

13:00 15:00       Workshophy - World café: Seznamte se s kreativními přístupy k integraci

Diskuse v menších skupinách o jednotlivých kreativních přístupech k podpoře integrace migrantů a 
mezikulturního dialogu. FormátWorld Café znamená, že současně proběhnou 4paralelníworkshopy, kdy 
každý workshop má své stálé hosty (2-3) pro dané téma a moderátorku z řad pracovnic Konsorcia. Ostatní 
účastníci postupně projdou všemi workshopy, vždy v intervalu 30 minut. Pozvaní hosté pro jednotlivá 
témata představí každé nové skupince účastníků svoje programy, jejich cíle a strategie k jejich vytváření. 
Poté za pomoci moderátorky rozvíjejí diskusi s účastníky, budou si navzájem sdílet své zkušenosti, 
vyměňovat si nápady a praktické rady, či navazovat kontakty pro spolupráci nad novými projekty. Cílem 
workshopů je sebrat společná doporučení, příklady dobrých praxí, ale i identifikovat výzvy, nevyužité 
příležitosti či lekce nabyté z minulých chyb.

 
9:30 10:00   Registrace, ranní káva– 

– 

– 

– 

AMIGA

AGABY

Praha14 kulturní

Komunitni středisko Kontakt Liberec

Divadlo Archa

Divadlo utlačovaných

Nová Škola

Grandhotel Cosmopolis

 

 

http://amiga-migrant.eu/
http://www.agaby.de/aktuelles/
http://praha14kulturni.cz/
http://www.ksk-liberec.cz/
https://www.divadloarcha.cz/cz/
http://www.divadloutlacovanych.cz/
http://www.novaskolaops.cz/spolecne-v-knihovne-o-co-jde
http://grandhotel-cosmopolis.org/de/


 

Workshop 1: Sociálně angažované divadlo

 – program MontagsCafé

Moderátorka: Anna Dumont, Konsorcium

Workshop 2: Výstavy a vizuální umění na podporu integrace a mezikulturního dialogu

 – výstava „Ženy bez hranic“

, manažerka umění 

 (Augsburg)

Moderátorka: Eva Čech Valentová, SIMI/Konsorcium

Workshop 3: Komunitní projekty a dobrovolnictví migrantů

– dobrovolníci a kluby

 (Praha)

 (Norimberk)

Moderátorka: Masha Volynsky, Konsorcium

Worskhop 4: Knihovny a kulturní instituce jako otevřená komunitní centra 

 (Praha)

 (Augsburg)

Moderátorka: Lucie Valentinová, Konsorcium

15:00 15:30      Přestávka na kávu

15:30 – 16:15      Shrnutí workshopů

Společná diskuse s účastníky nad nově nabytými poznatky a tvorbou kreativních integračních projektů 
do budoucna, sebrání doporučení a inspirací pro místní samosprávy a další subjekty.

16:30 17:30      Komentovaná prohlídka výstavy Aj Wej-weje Zákon cesty 

17:30      Neformální diskuse / Networking v Café Jedna (dobrovolné)

Konferenci pořádá Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty ve spoluprácis Národní 
galerií v Praze a Heinrich-Böll-Stiftung e.V., kanceláří v Praze.

Divadlo Archa

Státní divadlo vDrážďanech

NESEHNUTÍ

ZvjezdanaMarković

Grandhotel Cosmopolis

Centrum pro integraci cizinců 

AMIGA

AGABY

Studio ALTA

Nová škola

Grandhotel Cosmopolis

– 

–  

 

http://zm-art.cz/
Divadlo%20Archa
http://www.staatsschauspiel-dresden.de/home/montagscafe/
http://www.staatsschauspiel-dresden.de/home/montagscafe/
http://nesehnuti.cz/
http://zm-art.cz/
http://zm-art.cz/
http://grandhotel-cosmopolis.org/de/konzept/
http://www.cicpraha.org/cs/dobrovolnici-a-kluby/dobrovolnici-a-kluby.html
http://www.cicpraha.org/cs/dobrovolnici-a-kluby/dobrovolnici-a-kluby.html
http://www.cicpraha.org/cs/dobrovolnici-a-kluby/dobrovolnici-a-kluby.html
http://amiga-migrant.eu/
http://www.agaby.de/wir-ueber-uns/agaby/
https://www.altart.cz/
http://www.novaskolaops.cz/spolecne-v-knihovne-o-co-jde
http://grandhotel-cosmopolis.org/de/konzept/
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