13. transdisciplinární konference
komunitní krizové spolupráce

VŠICHNI JSME BŘEMENA A NOSIČI
pandemie, tornádo, válka
v pátek 11. 11. 2022, 10-15
Velká posluchárna Evangelické teologické fakulty UK v Praze 1, Černá 9

Oborové důrazy konference
Rámce

Teologie

Křesťanská láska

Sociologie/Politologie/Právo/Etika
Občanství a občanská společnost
Profesionální angažovanost
Svoboda a solidarita

Komunitní krizová
spolupráce
Kultura vzájemné péče

1. Učení z pandemie: Porušování lidských a občanských práv ve jménu ochrany: „domovy“ pro
seniory a zákazy návštěv
právo, etika,
politologie

Dvojí přikázání lásky a
(ne)odporování zlu

svoboda a právo na občanský odpor profesionalita není neutralita

postojová mřížka:
každý můžeme pomoci

2. Učení z tornáda: Katastrofa a identita obce
komunitní
krizová
spolupráce

Proč si Bible
připomíná katastrofy?

obecní paměť a obecní identita: nejsme na to
a v tom sami

komunitní intervence
mezioborově

3. Učení z invaze: Dlouhodobé trvání krizového stavu a strategie spolužití
Teologie

Jednostrannost a
vzájemnost
křesťanské lásky

dlouhodobé krizové děje: mediální a
komunikační strategie; profesní a občanské
vztahování

postojová mřížka:
společně to zvládneme

Hodnoty konference: Zvídavost, Otevřenost, Partnerství
Cíle konference

Přispět ke společenské vzájemnosti za měnících se podmínek spolužití. Proto se navzájem slyšet při
rozdílných postojích a zkušenostech; hledat odpovědi na otázky konference z různých mezilidských,
mezioborových atd. pohledů; občansky a kriticky myslet a jednat.

Účast na konferenci je bezplatná. Přihlašujte se:
přihlašovacím formulářem
potvrzením účasti na tuto e-mailovou adresu slamova.atram@gmail.com
SMS zprávou na tel. 776027468

Sestoupil jsem tedy do hrnčířova domu, právě když pracoval na hrnčířském kruhu. Ale nádoba, kterou vlastní rukou z hlíny zhotovoval,
se nepovedla. Začal znovu a udělal z ní nádobu jinou; dělal, co se mu zdálo být správné. Prorok Jeremjáš, kap. 18, verše 3-4
Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Dopis apoštola Pavla do sborů v Galacii, kap. 6, verš 2

Program konference
Čas
10-10.10
10.10-10.45

Oborové
rámce =

co znamenají
pojmy z pohledu
přednášejících
vstupy po 7
minutách
10.45-11.30

Pandemie:
Svoboda jako
zodpovědnost
každého z nás
11.30-12.15
Tornádo:
Katastrofa a
identita místa

Co
Kdo
Přivítání děkanem ETF UK a úvodní obřad
Jan Roskovec, Marek Růžička
Oborové rámce, jak jim rozumějí nositelé znalosti – co znamená:
Teologie: Křesťanská láska
Karel Šimr
Sociologie/Politologie/Právo/Etika
Občanství a občanská společnost
Nataša Diatková
Profesionální angažovanost
Ondřej Fischer
Svoboda a solidarita
Karel Havlíček
Komunitní krizová spolupráce: Kultura vzájemné
Anna Juráčková – Marek
péče (postojová mřížka komunitní kriz. spolupráce) Růžička
Čas hlídá:
Filip Kruncl
1. Občanské a profesní učení z pandemie a lidská svoboda = Porušování
práv ve jménu ochrany: „domovy“ pro seniory a zákazy návštěv
Nositel zkušenosti:
Martin Cikhart, Palata
Svoboda a solidarita
Karel Havlíček
Profesionalita ve světle křesťanství
Ondřej Fischer
Diskusí provází:
Filip Kruncl
2. (Občanské) učení z tornáda a komunitní krizová spolupráce =
Katastrofická paměť a utváření identity
iniciativa Utváření obce po katastrofách (Obnova 21 Lukáš Janáč, Bohumila
+ komunitní intervence)
Baštecká, Hana Janečková
Nositelka zkušenosti:
Simona Pokorná, studentka
Honorifikační toponyma a občanská paměť
Martina Ptáčníková
Morové sloupy: proč vznikaly a co dnes znamenají
Vít Vlnas
Diskusí provázejí:
Anna Juráčková – Marek
Růžička

12.15-12.45

Oběd – občerstvení na místě

12.45-13.45

3. (Občanské) učení z invaze a křesťanská láska = Dlouhodobé trvání
krizového stavu a strategie spolužití
Nositel zkušenosti:
Filip Kruncl, Úřad práce
Jednostrannost a vzájemnost křesťanské lásky
Karel Šimr
První pomoc a dlouhodobé krizové průběhy
Lucie Kadlečková
Metodika Škola a neštěstí při uplatnění na
Martina Čapková
dlouhodobé krizové průběhy
Možná si nerozumíme; určitě se potřebujeme:
Mirka Bubela, Bohumila
komunikační a mediální strategie
Baštecká, Radek Vondra
Diakonie, Caritas
Diskusí provází:
Eva Grollová
Oborové rámce v žité zkušenosti – na co odpovídají jednotlivé perspektivy:
Teologie: Křesťanská láska
Karel Šimr
Sociologie/Politologie/Právo/Etika
Občanství a občanská společnost
Nataša Diatková
Profesionální angažovanost
Ondřej Fischer
Svoboda a solidarita
Karel Havlíček
Komunitní krizová spolupráce: Kultura
Anna Juráčková – Marek
vzájemné péče a postojová mřížka
Růžička
Diskusí provázejí:
Filip Kruncl, Bohumila
Baštecká
Závěr konference

Invaze
dlouhodobě:
Krizový stav a
dlouhodobé
spolužití
rozmanitých

13.45-14.45
Na co
odpovídají
oborové rámce:
30 minut
v oborových
skupinách;
15 minut výstupy
ze skupin
Závěrečná
diskuse
14.45-15

