Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje
spolupráci a projekty, které podporují interakci a zlepšení vztahu lidí obou zemí. Též ty, které
umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. Projekt „Společně čelíme
výzvám“, který v roce 2017 realizuje Integrační centrum Praha o.p.s a Kolínský institut pro
interkulturní kompetence (KIIK Kölner Institut für interkulturelle Kompetenz e.v.), je jedním z příkladů
v oblasti integrace a interkulturní práce.
Projekt především nabízí zajištění výměny dobré praxe mezi ICP a organizací KIIK. Současně má za cíl
přenést nové inovativní nástroje jak na české, tak i německé straně. Projekt se primárně zabývá
vzděláváním společnosti, odborníků a ostatních pracovníků v státní sféře v oblasti interkulturních
kompetencí. Projekt součástí mnoha nástrojů, které podporují odbornost profesionálů v oblasti
integrace a interkulturní práce a jeho realizace v sekundárním dopadu podpoří klidné soužití
majoritní společnosti s obyvateli cizího původu.
Hlavními aktivitami projektu jsou dvě pracovní cesty, workshopy vzájemné výměny zkušeností a
evaluační setkání.
Začátkem měsíce května navštíví pracovních ICP partnera projektu (organizaci KIIK) a další s nimi
spolupracující instituce v oblasti integrace cizinců v Kolíně nad Rýnem. Během dvou denní návštěvy
proběhnout setkání s pracovníky KIIK a jejími partnery, proběhne seznámení s metodikami a způsoby
práce KIIK v oblasti interkulturních kompetencí.
V na začátku června navštíví pracovníci KIIK partnera projektu organizaci ICP v Praze a budou
realizovat workshop na mezinárodní konferenci MHMP. Během dvou denní návštěvy proběhne
seznámení s fungováním ICP a prezentace spolupráce s pražskými městskými částmi, návštěva
některých
poboček
ICP
a
realizace
zmíněného
workshopu.
Mezinárodní konference „Výzvy integrace“ proběhne 8. – 9. 6. 2017 v Clam-Gallasově paláci (Husova
20, Praha 1), termín workshopu KIIK je 9.6.2017 v 11:15-13:15 hod.
Na závěr projektu proběhne v Praze setkání všech zapojených pracovníků obou skupin, na kterém se
evaluuje přínos projektu, jeho nedostatky a pozitiva.
Pro dotazy k projektu
(metodik@icpraha.com).
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Projekt a všechny jeho aktivity jsou realizovány s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

