Nečakajme na centrálne,
vytvárajme lokálne
KOŠICE
štvrtok | 28. 4. 2022 | 10.00 – 22.00
Tabačka Kulturfabrik
Začiatok roka 2022 nás našiel nepripravených na vojnový konflikt v bezprostrednej blízkosti našej krajiny.
Nastala situácia, kedy čelíme príchodu vojnových utečencov. Do jednotlivých regiónov Slovenska – miest a obcí,
prichádzali a stále prichádzajú noví obyvatelia. Nevieme ako dlho zostanú, niektorí už možno nikdy neodídu.
V takýchto prípadoch je nevyhnutné naštartovať nie len ich integráciu, ale aj úplne prirodzenú inklúziu. Inklúziu však
nie je možné realizovať bez zapojenia lokálnych komunít občianskej spoločnosti. Budeme spoločne hľadať riešenia,
ako môžeme nie len v tejto vypätej situácii, ale vo všeobecnosti ochraňovať a rozvíjať demokratické princípy na
regionálnej úrovni, prečo sa potrebujeme sieťovať navzájom, prečo nie je možné, aby centrálne inštitúcie zabezpečili fungujúce lokálne spoločnosti bez ich participácie. Zároveň budeme diskutovať o tom, prečo je potrebné, aby
si centrálne inštitúcie uvedomili dôležitosť podpory pre vznik takýchto fungujúcich a spolupracujúcich lokálnych
komunít a spoločenstiev. Budeme sa navzájom spoznávať, prepájať a hľadať cesty spolupráce, aby sme sa raz nestali
utečencami z vlastnej krajiny, či už dobrovoľnými alebo nedobrovoľnými.

9.30 – 10.00

príchod a registrácia

10.00 – 10.10

OTVORENIE | Csilla Droppová a Robert Vancel

10.10 – 12.00

AKO KREOVAŤ funkčné lokálne demokratické spoločenstvá?
Work-shop s Michalom Vašečkom a Csillou Droppovou

12.00 – 13.00

spoločný obed

13.00 – 14.30

OKRÚHLY STÔL ako súčasť seriálu diskusií „Summit for democracy“ na tému:
Ako môžu štátne inštitúcie v spolupráci s občianskou spoločnosťou
posilniť vznik lokálnych demokratických spoločenstiev?
Moderovaná diskusia s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí
Ivanom Korčokom (tbc), veľvyslancom pre ľudské práva Petrom Burianom,
riaditeľkou Karpatskej nadácie Laurou Dittel, so splnomocnencom vlády
pre občiansku spoločnosť Filipom Vagačom a predsedom Anténa – siete pre
nezávislú kultúru Michalom Klembarom.
Moderuje Zuzana Wienk z Bystriny, o.z.

14.30 – 15.00

coffee break

15.00 – 17.00

AKO PRACOVAŤ so sociálnymi sieťami a predchádzať toxickému vplyvu
dezinfo scény na demokratické hodnoty v spoločnosti.
Work-shop s Karin Sedlákovou

po 17.00

DEBRÍFING DŇA | Csilla Droppová a Robert Vancel

od 18.00

večera a čaša vína
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ.
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