Îivot v setkáních

”Praha jako ‰ance”
3. evropsk˘ kongres
pro lidi s postiÏením
18. – 21. srpna 2005
v Praze

Pozvání na slavnostní celoevropské setkání v Praze
První evropsk˘ kongres ,,Îivot v setkáních” se konal v roce 1998
v Berlínû a podílelo se na nûm 500 úãastníkÛ; centrálním tématem bylo tajemství lidského osudu. O tﬁi roky pozdûji se v Goetheanu ve ‰v˘carském Dornachu setkalo 600 lidí z celé Evropy
(nûkolik jich pﬁijelo i z Ameriky). Tento druh˘ kongres mûl téma
,,Stavûní mostÛ mezi lidmi”. Byl tak Ïiv˘ a podnûtn˘, Ïe se skupina, která jej organizaãnû nesla, rozhodla uspoﬁádat dal‰í.

rÛznûj‰í osudové tûÏkosti vytváﬁejí pﬁekáÏku – práh mezi ãlovûkem a jeho okolím, a jeho pﬁekroãení vyÏaduje velkou odvahu.
To jsou prahové situace v na‰em vzájemném poznávání, v poznávání lidství, ke kterému mÛÏeme dospût jen v setkáních.
Proto jsme jako téma i název tﬁetího kongresu zvolili "Praha jako
‰ance".
Informace ke kongresu
Kongres je poﬁádán s lidmi s postiÏením a pro lidi s postiÏením.
Místem konání je Kongresové centrum na Vy‰ehradû. Jazykem
kongresu (tedy konferenciérÛ a pﬁedná‰ejících) je pﬁeváÏnû
nûmãina, zaji‰tûn je pﬁeklad do ãe‰tiny a angliãtiny. Úãastníci,
kteﬁí potﬁebují pﬁeklad do jiného jazyka, si jej buì zaji‰Èují sami,
nebo se mohou obrátit na organizátory. Obûdy a veãeﬁe budou
pﬁipraveny v Kongresovém centru tak, abychom mohli jíst v‰ichni
spoleãnû. Dílny (pracovní skupiny neboli ‘workshopy’) se budou
konat v Jedliãkovû ústavu, kter˘ je vzdálen 5 minut chÛze od Kongresového centra. Dílny jsou spojeny s tématem kongresu. Jsou
pﬁíleÏitostí k tvÛrãímu umûleckému sebevyjádﬁení a umûlecké

V roce 2001 pﬁed Goetheanem

V létû 2005 se tﬁetí kongres "Îivot v setkáních" uskuteãní
v Praze, ve mûstû, jehoÏ jméno je odvozeno od slova "práh".
V srdci mûsta se nachází KarlÛv most, jenÏ zaloÏil císaﬁ Karel IV.
jako "zlatou sponu" mezi v˘chodem a západem. Praha je místem
symbolického spojení i pﬁedûlu, je prahem mezi v˘chodní
a západní Evropou.
Slovo "práh" je pro nás zajímavé i v jiné rovinû: KaÏd˘ ãlovûk ve
svém Ïivotû zaÏívá "prahové" situace. Nûkdo se cestou osudu
dostane na vozíãek, nûkdo potﬁebuje pomoc pﬁi zvládání kaÏdodenního Ïivota nebo má strach ze setkání s ostatními lidmi. Nej-

V roce 1998 v Berlínû

Program
âas

âtvrtek, 18. srpna

Pátek, 19. srpna

Sobota, 20. srpna

Nedûle, 21. srpna

Pﬁíjezd

Zahájení: Spoleãn˘ zpûv
Pﬁedná‰ka

Zahájení: Spoleãn˘ zpûv
Pﬁedná‰ka

Zahájení: Spoleãn˘ zpûv
Závûreãné slovo

Pﬁestávka

Pﬁestávka

Pﬁestávka

11:00

Dílny

Dílny

Závûreãné plénum

12:45

Obûd

Obûd

12:00 Obûd

Exkurze

Exkurze

Odjezd

Veãeﬁe

Veãeﬁe

Veãer s hudbou a divadlem
(veﬁejnû pﬁístupn˘)

âesk˘ kulturní veãer
(veﬁejnû pﬁístupn˘)

9:00

Pokud je to moÏné,
nejprve se ubytujte
(otevﬁeno od 14 hodin)

14:00

Pﬁihlá‰ení
a informace
v Kongresovém centru

17:00

Zahájení kongresu

18:00

Spoleãensk˘ veãer
s obãerstvením,
hudbou a tancem

19:30 –21.00

Finsko

Norsko

v˘tvory jednotliv˘ch pracovních skupin budou pak darovány Praze nebo osobnostem veﬁejného Ïivota. Odpolední exkurze
povedou jednotlivé skupinky úãastníkÛ
k mnoha praÏsk˘m památkám.
Pﬁihlá‰ení do dílen a na exkurze
bude probíhat pﬁímo na místû
v Kongresovém centru.

·védsko
Estonsko

Rusko

Loty‰sko
Skotsko

Litva

Dánsko

Bûlorusko

Irsko
Anglie
Nizozemí

Pﬁenocování
Skoro v‰ichni úãastníci kongresu budou
ubytováni ve dvou aÏ tﬁílÛÏkov˘ch pokojích na
studentsk˘ch kolejích na JiÏním mûstû, je tedy
moÏné domluvit se napﬁ. na spoleãné
snídani. Prosíme lidi na vozíãku
nebo s velk˘mi potíÏemi pﬁi chÛzi,
aby to zaznamenali do Pﬁihlá‰ky;
máme pro nû rezervované pokoje
·panûlsko
v blízkosti Kongresového centra.
Portugalsko
Pokud nepotﬁebujete ubytování
(obyvatelé Prahy aj.), cena va‰í
úãasti bude pﬁirozenû niÏ‰í.

Polsko

Nûmecko

Ukrajina

Belgie
Praha, âechy
·v˘carsko
Francie

Rakousko

Slovensko
Maìarsko
Rumunsko

Slovinsko
Bulharsko
Chorvatsko
Bosna
Srbsko
Makedonie
Itálie
Albánie

¤ecko

Turecko

Úãastnick˘ poplatek
Náklady na uspoﬁádání kongresu – rozpoãítáno na jednoho úãastníka – by ãinily asi 350 euro, tedy 10 850 korun. (V cenû jsou
zahrnuty poplatky za úãast, exkurze, obãerstvení a ubytování.)
Díky podpoﬁe rÛzn˘ch nadací a jin˘m pﬁíspûvkÛm se podaﬁilo
poplatek sníÏit na 180 euro, tedy 5580 korun. JelikoÏ jsme se
obávali, Ïe i takto dotovaná cena je pro mnoho lidí z ãesk˘ch
sociálních zaﬁízení pﬁíli‰ vysoká, byla cena pro úãastníky z âeské
republiky sníÏena o dal‰ích 50% – na 90 euro, tedy 2800 Kã.
Pro ty, kdo nepotﬁebují ubytování, je cena stanovena na 2150 Kã.

Rok 1998 – plénum

Pﬁihlá‰ky
Kdo se chce zúãastnit, mûl by se pﬁihlásit brzy, protoÏe jsme
omezeni maximálním poãtem 600 úãastníkÛ. Pﬁihlá‰ky zasílejte
na pﬁiloÏeném formuláﬁi na adresu:
Akademie Tabor – Kongres 2005
Jana Zajíce 32, 170 00 Praha 7
Tel.: 2 3338 2492 | Mobil: 728 705 455 | Fax: 2 3338 2494
E-mail: kongres2005@akademietabor.cz
Rok 1998 – hudební dílny

Pokud je pro vás cena stále pﬁíli‰ vysoká, ale máte zájem se úãastnit, je tu je‰tû jedna moÏnost. VyplÀte v Pﬁihlá‰ce kolonku
”NemÛÏeme zaplatit plnou cenu, ale pouze … Kã” a napi‰te
sumu, kterou si mÛÏete dovolit zaplatit. Pokud Va‰i pﬁihlá‰ku
obdrÏíme do 31. ledna 2005, zahrneme vás do seznamu ÏadatelÛ o dal‰í finanãní podporu. Tento seznam pak bude podkladem k dal‰ím Ïádostem a jednáním s nadacemi o pﬁímou
podporu konkrétních úãastníkÛ. O v˘sledcích tûchto jednání Vás
budeme informovat co moÏná nejrychleji.

Po zpracování pﬁihlá‰ky obdrÏíte potvrzení a úãet. Na pﬁání Vám
za‰leme dal‰í prospekty.
Dal‰í aktualizované informace najdete na internetové adrese:
www.in-der-begegnung-leben.de

Organizace a poﬁadatelé
Kongres je pﬁipravován skupinou dobrovoln˘ch organizátorÛ
z Nûmecka a z Prahy. Zodpovûdnost pﬁevzal nûmeck˘ Spolek pro
anthroposofickou léãebnou pedagogiku, sociální terapii a sociální práci e. V. ve spolupráci s Konferencí pro léãebnou pedagogiku a sociální terapii ve ·v˘carsku.

