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.

