
4. Projektové setkání, Praha 19. – 22. března 2015 
Praha, Břevnovský klášter - Hotel Adalbert 

 
 Na čtvrtém projektovém setkání, zaštítěném českými partnery projektu, se v prvních 
jarních dnech sešlo 21 zástupců pěti partnerských organizací. Nejpočetněji, pěti 
representanty, byla zastoupena MSKA, aby se tak co největší počet mladých kolegů, členů 
MSKA mohl seznámit s problematikou solidární ekonomie, s různými typy projektů a 
metodami, kterými je možné zajímavou cestou problematiku sociální ekonomie přiblížit 
zájemcům a posluchačům. Důležitým akcentem zde nepochybně byla také snaha, aby se 
mladí kolegové seznamovali s metodami práce zahraničních kolegů a procvičovali 
komunikaci v cizím jazyce.  
 
 V rámci přípravného jednání každý z partnerů zpracoval a podrobně popsal několik 
konkrétních příkladů uskutečňované solidární ekonomie ve vlastní zemi. Naši zástupci 
zpracovali dvě témata (Odehnal, Šiler). 
V průběhu pražského setkání se v menších pracovních skupinách diskutovalo o třech 
stěžejních tématech: 

� Solidární ekonomie jako odpověď na ohroženou solidaritu. 

� Jednotlivé uskutečňované akce solidární ekonomie v zemích jednotlivých 
partnerů. 

� Nástroje, které by bylo možné využít pro rozvoj solidární ekonomie a které by  
usnadnili zakládání nových aktivit z této oblasti. 

 
V dalším pracovním bloku jednotlivé pracovní skupiny projednávaly: 

� Zda jsou všechna důležitá témata v připravených textech obsažena? 

� Zda jsou témata, která by měla být ze závěrečné zprávy vyřazena? 

� Zda jsou témata, která by měla být hlouběji rozpracována? 

� Zda je text srozumitelný? 

� Zda jsou doprovodné dokumentační materiály – fotografie a videa dostatečně 
názorná? 

� Zda existuje něco, co by přispělo ještě k lepšímu popsání situace? 
 

Třetím projednávaným tématem byla konkrétní podoba závěrečného výstupu – závěrečné 
zprávy. Byla zvolena zajímavá metoda pestrého obrazového dokumentu, jakési „základní 
kuchařky“, která může mnohého zaujmout a motivovat, aby se sám o solidární ekonomii 
zajímal, či se pokusil ji ve svém vlastním životě, v životě své farnosti či obce uskutečnit.  
 

 Po projednaných bodech si jednotlivé partnerské delegace rozdělily další úkoly a 
dohodly termín k dalšímu jednání tentokrát prostřednictvím skypové konference. Úkolem 
také zůstává popsání některého z vlastních uskutečněných příkladů. 
 

 Na posledním projektovém setkání u belgického partnera se ještě poslední korekturou 
zasáhne do závěrečné zprávy a bude se uvažovat o způsobech další presentace a propagování 
solidární ekonomie. 
 

 V rámci setkání jsme našim hostům představili kulturní bohatství Prahy – ať život a 
památky církevní oblasti (kláštery Břevnov a Strahov, katedrálu), tak politického života – 
Pražský hrad, i symboly naší vzdělanosti v podobě Karolina a Klementina. 
 Organizačně se na zajištění pražského projektového setkání podílely kolegyně 
Štouračová a Bartošíková. 
 
V Brně 23. 3. 2015, Jiřina Štouračová 


