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"Den otevřených dveří olomouckého Kontaktního centra pro oběti nacismu a mezigenerační
dialog " se koná jako jeden ze závazků a přínosů obecně prospěšné společnosti Živá paměť k
právě probíhajícímu Evropskému roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012
(EY 2012).

Olomoucké Kontaktní centrum pro oběti nacismu a mezigenerační dialog je jedním z celkem pěti
center provozovaných obecně prospěšnou společností Živá paměť na území České republiky.
Další kontaktní centra působí v Praze, Českých Budějovicích, Ostravě a Ústí nad Labem
Obsahem společenského setkání bude představení činnosti olomouckého centra zájemcům
z řad olomoucké veřejnosti. Na setkání se ohlédneme za uplynulými třemi roky existence centra,
během nichž se nám podařilo uskutečnit 89 setkání s celkovou účastí 1 065 návštěvníků z
řad přeživších obětí nacismu i zájemců z řad veřejnosti, spolupracujících organizací či
médií.
Tato setkání se mohla uskutečnit jen díky neutuchajícímu zájmu přeživších o námi nabízené
aktivity, jejich aktivnímu zapojení jak do tvorby programu, tak do procesu jeho naplňování, a v
neposlední řadě díky laskavé finanční i věcné podpoře ze strany našich donátorů a projektových
partnerů.
Jmenovité díky patří především německé spolkové nadaci Připomínka, odpovědnost a
budoucnost (Stiftung EVZ), nadačnímu fondu Česká rada pro oběti nacismu, sdružení
Renovabis, Česko - německému fondu budoucnosti a Magistrátu města Olomouce, který
nám poskytuje již od samého počátku existence našeho olomouckého centra, tj. dubna
2009, k bezplatnému užívání své klubové prostory U Hradeb 2.
Pravidelně se scházíme především ve výše jmenovaném klubu, ale jezdíme i společně na
výlety do blízkého okolí, vyrážíme za poznáním i poučením, navštěvujeme různé kulturní
a společenské akce, ať již v olomouckém regionu či mimo něj, slavíme společně významná
životní jubilea našich návštěvníků - přeživších obětí nacismu - jakož i státní a církevní
svátky, připomínáme si významné dny naší novodobé historie a zúčastňujeme se rovněž
pietních aktů.

Na našich společných setkáních nejenom vzpomínáme na dobu dávno či nedávno minulou,
ale živě se zajímáme rovněž o aktuální společenské dění, reflektujeme ve společných
úvahách obecný stav naší společnosti i jeho jednotlivé projevy a zamýšlíme se nad možnostmi,
jak mnohdy tristní stav naší společnosti zlepšit, a to zejména po stránce duchovní a mravní.
Rovněž dokumentujeme osudy přeživších, ať již písemnou či audio vizuální cestou nebo
prostřednictvím médií, v letošním roce např. vyšel rozsáhlý článek o činnosti olomouckého
centra v Literárních novinách. V této naší dokumentační činnosti, kterou považujeme za
naprosto zásadní pro zachování společného myšlenkového odkazu přeživších obětí nacismu,
pokračujeme i v letošním roce, kdy jsme vyhráli konkurs vyhlášený Slezským muzeem v Opavě.
V rámci tohoto projektu natočíme a do Památníku druhé světové války v Hrabyni koncem října t.
r. předáme celkem 18 video rozhovorů včetně 18 krátkometrážních dokumentárních filmů a
metodických pokynů pro učitele dějepisu. Veškeré materiály budou poté využity ve výukových
programech pro veřejnost, a zejména školní mládež. Mezi zpovídanými nebudou chybět ani
olomoučtí pamětníci.
Zástupci olomouckého Kontaktního centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog se aktivně
zúčastňují i různých tématických konferencí, opakovaně např. mezinárodní vědecké
konference k problematice osob se specifickými potřebami, organizované Fakultou
speciálně pedagogických studií Univerzity Palackého v Olomouci, či zahajovací konference k
Evropskému roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012, organizované
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR
zastoupením Evropské komise v ČR.
Právě na posledně jmenované konferenci prezentoval pan Ing. Jan Bartoň, přeživší
holocaustu, nyní pravidelný návštěvník olomouckého centra a jeho kronikář, velmi
bohatou a pestrou činnost tohoto centra prostřednictvím profesionálně vedené a obrazem i
písmem bohaté kroniky, kterou si budete mít možnost na našem setkání prohlédnout a
obdivovat. Samozřejmě se zúčastníme i podzimní ukončovací konference EY 2012 a znovu
dokážeme jejím účastníkům, jak - navzdory pokročilému věku a v minulosti prožitému strádání mohou být senioři přínosem pro celou společnost.
Pokud se chcete dozvědět více nejen o tom, co jsme za uplynulé tři roky dokázali, ale i jaké jsou
naše plány pro nejbližší i vzdálenější období, přijďte mezi nás a podělte se s námi o své
připomínky, postřehy a nápady. Velmi rádi Vás mezi námi uvítáme a podělíme se s Vámi nejen
o drobné občerstvení, ale i o hudební zážitek, jež nám v doprovodu piána již tradičně
zprostředkují Lukáš Kučera a Jan Kršťák.
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