Vážení kolegové, vzácní občané, prosím, zvažte, co Vám říká téma OBČANSKÝ RŮST, a to zejména
OBČANSKÝ RŮST NA VLASTNÍ KŮŽI.
Ti, kdo vlastní kůži takto nabízejí, založili před čtvrtstoletím v návaznosti na Chartu 77
neziskovku s názvem TOLERANCE - PROTI RASISMU, XENOFOBII, ANTISEMITISMU. Do
současnosti se toto společenství rozvinulo do podoby dvou spolupracujících subjektů, a to RAFAEL
INSTITUT a spolku IRENE.
Členové původní NNO v průběhu let pořádali koncerty proti rasismu, tábory pro romčata,
společné modlitby čtyř duchovních různé víry, kurzy češtiny pro cizince, setkávání Mír pro Bosnu,
monitoring neonacistických koncertů, vzdělávání pro terapeuty z rodin přeživších Holocaust ...
Za čtvrtstoletí k dnešnímu dni se původní myšlenka občanské zodpovědnosti rozvinula do těchto
hlavních podob:
- od 1997 nabízíme terapii v terapeutické skupině pro generace poškozené Holocaustem,
poskytujeme i terapii individuální
- od 2003 udělujeme PRIX IRENE, tomu, kdo dokáže účinně posilovat mír mezi lidskými
skupinami
- od 2006 poskytuje RAFAEL INSTITUT psychoterapeutický výcvik se zaměřením na práci s
traumatem
- vydáváme knížky, pořádáme přednášky ....
Na nynější konferenci OBČANSKÝ RŮST NA VLASTNÍ KŮŽI bychom rádi úsilí tohoto
čtvrtstoletí zvážili a pohlédli na budoucí možnosti – s laskavou pomocí dalších zodpovědných občanů –
s Vaší pomocí. Osudy naší organizace patrně zrcadlí směřování obecnější, a na tomto malém vzorku jistě
shledáme, objevíme, co, se týká nás všech: co se děje s původními dobrými úmysly, kam a jak směřuje
společnost.
Tato část, pátek dopoledne, je pojata jako diskuse inspirovaná dvěma panely, v nichž vystoupí
členové našich organizací, moderují postupně Marie Marková a Magdalena Kolínská-Singerová.
Program odpolední ještě dále rozvíjí téma občanství současné Evropy. Earl Hopper jakožto
přední ze světových skupinových analytiků přednese přednášku na téma TERORISMUS Z HLEDISKA
PSYCHOANALÝZY A SKUPINOVÉ ANALÝZY, příspěvek s názvem EVROPU OBCHÁZÍ STRAŠIDLO
nabídne Helena Klímová, panel moderuje Dana Janotová.
Odborný program završí large group, moderuje Earl Hopper.
Vážení kolegové, vzácní občané, my psychoterapeuti, kteří tuto konferenci pořádáme, máme na
mysli nejen poctivá a nelehká zvažování, ale také možnost poskytnout Vám posluchačům blaho.
Proto jsme tato témata závažná zarámovali radostně: v pátek večer udělíme Prix Irene, laureátku
Goranku Oljaču uvede Věra Roubalová, přípitkem oslaví Eliška Jírová, Pavel Battěk a Václav Trajan a
hudbou Borislav Prelič, příspěvky předchozích našich laureátů PI a ostatních přítomných budou
moderovat Martina Krynská a Věra Roubalová.
A druhý den, po skončení odborného programu, se všichni přesuneme na večírek do Café 1, kde
je možno užít si živé hudby, zpívání, povídání, tancování … režie se ujal Marek Preiss.
Prosíme, přihlaste se včas.
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