Spolek IRENE a RAFAEL INSTITUT
si Vás dovolují pozvat na výroční konferenci

OBČANSKÝ RŮST NA VLASTNÍ KŮŽI
aneb
25 let od založení NNO TOLERANCE
10 -11. listopadu 2017
Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽM Praha, Maiselova 15
Na konferenci OBČANSKÝ RŮST NA VLASTNÍ KŮŽI bychom rádi zvážili naše úsilí tohoto čtvrtstoletí
a pohlédli na budoucí možnosti – s laskavou pomocí dalších zodpovědných občanů – s Vaší pomocí.
Osudy našich organizací 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.
Sobotní dopoledne je tedy pojato 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.
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.
Konferenční poplatek:
do 31. 10. 2017 – snížené 900 Kč (studenti, důchodci a osoby na MD), plné 1200 Kč
od 1. 11. 2017 – snížené 1200 Kč (studenti, důchodci a osoby na MD), plné 1500 Kč
Vstupné zahrnuje program, malé občerstvení po dobu konání konference, simultánní tlumočení.
Platba je možná bankovním převodem nebo kartou přes webové stránky
https://goout.net/cs/listky/vyrocni-konference-k-25-letum-od-zalozeni-puvodni-neziskove-organizacetolerance/qupb/. Platbou se automaticky registrujete na konferenci.
Vstupné pouze na páteční program: 200 Kč – platba v hotovosti na místě. Registrace na info@prixirene.cz.
Kontakt: info@prixirene.cz, www.prixirene.cz, www.rafaelinstitut.cz

Za podporu děkujeme Nadačnímu fondu obětem holocaustu, Židovskému muzeu v Praze
a manželům Karle a ing. Jiřímu Lažanským.

OBČANSKÝ RŮST NA VLASTNÍ KŮŽI
aneb
25 let od založení NNO TOLERANCE
Program:
Pátek 10/11 – udělení PRIX IRENE:
17:00 - laudatio: Věra Roubalová
17:30 - předání diplomu, řeč laureáta: Goranka Oljača
18:00 - přípitek: Eliška Jírová, Pavel Battěk, Václav Trojan
18:20 - hudba: Borisav Prelić
19:00 - příspěvky laureátů, diskuse přítomných: moderují Martina Krynská a Věra Roubalová
Sobota 11/11:
8:30 - 9:00
- Marie Marková: prezentace sborníku k výročí TOLERANCE (data, rozhovory)
9:00 - 10:30 - 1992 - NNO TOLERANCE: PROTI RASISMU, ANTISEMITISMU, XENOFOBII
- aktivity, projekty: monitoring neonacistických koncertů, koncerty proti rasismu, letní
tábor pro romčata, organizace právní pomoci pro potřebné, jazykové kurzy pro cizince,
návštěvy NNO na Slovensku-spolu se souborem Mišpacha, společná modlitba čtyř
duchovních: katolíka, evangelíka, žida a muslima., pravidelná setkání (každý měsíc)
„Mír pro Bosnu“ .... atd.
tj. zájem celospolečenský - panelovou diskusi moderuje Marie Marková
10:30 - 11:00 - cofee break
11:00 - 12:30 - 1994 - projekt – RODINY PO HOLOCAUSTU
- aktivity: experienciální práce terapeutů z rodin přeživších Holocaust, od 1995 pod
supervizí Irene Bloomfield a Gaby Glassman, 1997 započata skupinová terapie pro
klienty, 2003 založena Prix Irene (udělována každoročně), 2006 založen Rafael Institut,
od 2011 vychází edice Irene Press. Původní projekt Rodiny po Holocaustu dal vznik
dvěma spolupracujícím organizacím – IRENE a RAFAEL INSTITUT.
tj. práce na sobě – panelovou diskusi moderuje Magda Kolínská-Singerová
12:30 -14:00 - malý oběd na místě
14:00 -15:30 - Earl Hopper: TERORISMUS – POHLED PSYCHOANALÝZY A SKUPINOVÉ ANALÝZY
Helena Klímová: EVROPU OBCHÁZÍ STRAŠIDLO
moderuje Dana Janotová
15:30 -16:00 - pauza na bleskové vyklizení místnosti, přesun židlí do kruhu a návrat
16:00 -17:30 - large group, moderuje Earl Hopper
17:30 -18:30 - přesun do Café 1 (Veletržní palác, Dukelských hrdinů 530/47, Praha 7)
18:30 - oo
- večírek v Café 1: živá hudba (hraje kapela Národního ústavu duševního zdraví), zpívání,
povídání, tancování; režie Marek Preiss
- vstup volný, útrata nápojů/jídla ve vlastní režii
Změna programu vyhrazena.

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, sobota 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.

info@prixirene.cz

www.prixirene.cz

www.rafaelinstitut.cz

Pozvánka na večírek
Spolek IRENE a RAFAEL INSTITUT
zvou na večírek, možnost přátelsky si popovídat, posedět, zatančit, poslouchat
živou hudbu kapely Národního ústavu duševního zdraví a to v:

Kavárně v Národní Galerii CAFÉ 1
(Veletržní palác, Dukelských hrdinů 530/47, Praha 7, 170 00)

11. listopadu 2017 v 18.30 hodin
(viz http://cafejedna.cz/)

Vstup volný, útrata nápojů/jídla ve vlastní režii

… večírek navazuje na výroční konferenci
OBČANSKÝ RŮST NA VLASTNÍ KŮŽI
aneb
25 let od založení NNO TOLERANCE
která se koná v Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽM Praha,
Maiselova 15
10. - 11. listopadu 2017

www.prixirene.cz

www.rafaelinstitut.cz

