
Výzvy kreativní obnovy
mapování, vouchery a snad i malá centra

● Kdy - 19. - 20. prosince 2022
● Kde - Žižkárna/meet/fb/vimeo - online
● Komu - Manažeři kulturních organizací, ředitelé neziskových organizací

Anotace

Krize poukazují na nutnost modernizace kultury. Pokud se poučíme, budeme moci obstát
jako součást rozvíjející se kreativní ekonomiky v globální konkurenci. K tomu nám všem
může pomoci Národní plán obnovy. Na začátku příštího roku se vyhodnocují stěžejní
programy z kapitoly Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru - mapování,
kreativní vouchery a malá kreativní centra.
Často slýcháme: “Těžká objemná témata, výzvy, byrokracie, žádosti…”
Rádi hledáme cesty, jak pomoci. Sdílení a inspirace je hlavní forma. Cílem setkání je zvýšit
informovanost žadatelů, ukázat příklady dobré praxe a hledat možnosti spolupráce napříč kko.
Program setkání ladíme a kotvíme do poslední chvíle. Důležité je pro nás reálné setkání s
lektory, individuální přístup a dobrá káva během přestávky. Toto setkání si zaslouží nejširší
možnou publicitu a je pro nás v době adventu velkým dobrodružstvím.
Setkání vytvoříme hybridně, reálné v Žižkárně a online od Aše po Ostravu.

Cílová skupina

● Manažeři kulturních organizací, ředitelé neziskových kulturních organizací

Lektoři/nepotvrzení
● Pavel Zingl - MK
● Monika Zárybnická - JčK
● Adam Langer / Petr Brůha- Sladovna
● Renata Lederová - Sladovna
● Miroslav Vodák - CB Architektura
● Iva Černá - MAS Pomalší
● Tomáš Cílek - Rera
● Jakub Huděček - NextZone.io

Medailonky lektorů



Obsah setkání

Neusazené bloky
Sladovna - Dotační příklady dobré praxe,
Rera - Jak na to nejen v NPO,
Jakub Hudeček - NextZone.io,
Miroslav Vodák - Malá kreativní centra z pohledu architektury
Iva Černá - Možné fundraisingove cesty

Pondělí dopoledne Pondělí odpoledne Pondělí podvečer Pondělí večer

Pavel Zingl -
Mapování, Vouchery

Sladovna - Proč
děláme NPO

Monika Zárybnická -
Kudy a jak na
mapování v JČK

Neformální setkání

Úterý dopoledne Úterý odpoledne Úterý podvečer Úterý večer

Jakub Hudeček -
NextZone.io

Zpětná vazba


