Szanowni Państwo,
W dniach 23-25 lutego Rada Miasta Krakowa wraz ze Stowarzyszaniem
INTRKULTURALNI PL oraz Fundacją Wspierania Kultury i Języka Polskiego im.
Mikołaja Reja organizują konferencję „Otwarty Kraków”, której celem jest
popularyzacja działań na rzecz różnorodności kulturowej i społecznej oraz integracji
cudzoziemców w Krakowie.
We wrześniu 2016 roku Rada Miasta Krakowa przyjęła do realizacji Program Miejski
„Otwarty Kraków”, przygotowany przez Wydział Spraw Społecznych UMK, a
zainspirowany wspólnym projektem prowadzonym przez Stowarzyszenie
INTERKULTURALNI PL oraz Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych.
Program ma za zadanie ułatwić integrację cudzoziemców w Krakowie a Krakowian
przekonać do pożytków płynących z obecności cudzoziemców w mieście.
Konferencja przygotowywana przez nas ma pokazać potencjał, jaki wiąże się z
obecnością, studiami oraz pracą cudzoziemców w Krakowie. To wydarzenie
stworzone dla cudzoziemców, aby mogli pokazać prowadzone przez siebie projekty i
udowodnić, iż realizacja programu Otwarty Kraków ma praktyczny, a nie tylko
symboliczny sens. Konferencja będzie okazją do poszukiwania rozwiązań problemów
w procesie integracji takich jak bariera językowa oraz okazje edukacyjne.
Chcielibyśmy stworzyć podwaliny systemu, w którym migranci staną się częścią
wspólnoty lokalnej, żyjącej w dobrobycie i harmonii.
Planujemy, iż konferencja zostanie objęta patronatem honorowym przedstawicielstw
dyplomatycznych różnych państw w Krakowie, z którymi właśnie prowadzimy
rozmowy w tej sprawie. W konferencji będzie uczestniczyła również przedstawicielka
Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.
Konferencja jest okazją do zaprezentowania dorobku cudzoziemców oraz otwartości
Krakowa na różnorodność społeczną także w sferze kultury, sportu i innych
wydarzeń dla mieszkańców. Chcielibyśmy poświęcić temu celowi trzeci dzień
konferencji i nadać mu charakter rozproszonego Festiwalu Otwartości, który stworzą
Państwo swoją wyobraźnią i pomysłami, pod naszym konferencyjnym patronatem.
Organizatorzy konferencji i Miasto Kraków obejmą państwa wydarzenia patronatem
oraz będą je promować poprzez swoje kanały informacyjne. Państwa logo znajdzie
się również na materiałach konferencyjnych, stronach internetowych, a samo
wydarzenie zostanie umieszczone w kalendarium wydarzeń konferencyjnych i
miejskich. Stworzona zostanie mapa wydarzeń je popularyzująca.
Jeżeli posiadają państwo szkołę językową, tańca, pub, kawiarnię, restaurację,
prowadzą galerię, lub muzeum, klub, kino lub organizację społeczną, albo w
jakikolwiek inny sposób organizują wydarzenia kulturalne lub sportowe, to bylibyśmy
zaszczyceni gdyby zechcieli Państwo zorganizować w Państwa instytucji, 25 lutego
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2017 roku wydarzenie poświęcone otwartości na różnorodność kulturową i
cudzoziemców. Uczestnictwo w tym wydarzeniu może być bezpłatne lub odpłatne,
jednakże w tym drugim przypadku zachęcamy Państwa do udzielania zniżek
uczestnikom na specjalne, uzgodnione wcześniej hasło festiwalowe.
Jeżeli mają Państwo pomysł na organizację wydarzenia, ale nie posiadają miejsca
na jego organizację – prosimy również o zgłoszenie. Postaramy się znaleźć takie
miejsce dla Państwa oraz pomóc w organizacji poprzez sieć wolontariuszy.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń wydarzeń na adres: konferencja@otwartykrakow.eu
do dnia 15 lutego 2017 roku. Im szybciej się Państwo zgłoszą tym dłużej Państwa
wydarzenie będzie przez nas promowane.
Zapraszamy serdecznie do współpracy.
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