
Lidé na okraji
Výstava fotografií o nejchudších z chudých
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čt 9. 1. 2014 / 19.00
SPOLU O EVROPĚ: OBČANÉ NEBO STÁDO? NÁVOD
K AKTIVISMU S HUMOREM 
Diskuse o nových a starých zbraních občanského aktivismu.  

čt 16. 1. 2014 / 19.00
ŽIVOT NA MISI ČLOVĚKA V TÍSNI 
Vyjeli byste rádi s Člověkem v tísni pomáhat do zahraničí?
Přijďte se zeptat, jak na to. Poradí personalistka a své zážitky
přiblíží ostřílení veteráni i lidé, kteří se z misí právě vrátili.

čt 23. 1. 2014 / 19.00
VENEZUELA – DRUHÁ KUBA?
Po sedmi měsících vlády prezidenta Madury se země
ekonomicky i sociálně propadá, mezi nedostatkové zboží patří
nejen toaletní papír a mléko, ale i vyvážené informace. 

st 29. 1. 2014 / 18.00 
MĚSTO JAKO NÁŠ PŘIROZENÝ EKOSYSTÉM
Jaké naše potřeby město uspokojuje, a o co nás naopak
ochuzuje? Jak ovlivňuje naše zdraví a jak je možné o něj pečovat?
Další večer v rámci Science café, které pořádá o.s. Zelený kruh.

čt 30. 1. 2014 / 19.00 
RUSKO VE SVĚTLE OLYMPIJSKÉHO OHNĚ
(Putinův olympijský sen / Hans Pool / Nizozemí / 2013 / 82´)
Je Soči dobré místo pro olympiádu, když se země chová
v rozporu s olympijskou chartou?

VÝSTaVY
LIDÉ NA OKRAJI / 6. 1. – 26. 2. 2014
Kdo jsou nejchudší z chudých? Pygmejové ze Středoafrické republiky,
kterým mizí domov pod nohama. Ghanští migranti přežívající na
skládce elektronického odpadu z Evropy. Všemi vyhánění uprchlíci
barmského etnika Rohingya. Dětští pracovníci v zapomenuté Severní
Koreji. Rozvojovka, informační sekce společnosti Člověk v tísni,
představuje ve fotografiích osudy těch, okterých se nemluví.

POVODNĚ V ČR 2013 / 6. 1. – 26. 2. 2014
Výstava mapující činnost Člověka v tísni po povodních
v červenci 2013. Dosud jsme díky našim dárcům pomohli 1332
rodinám. Výstava se soustředí na osudy několika lidí, které
jsme podpořili při opravě jejich poškozených domů, ale ukazuje
také, jak vypadala naše práce přímo v terénu.

Vstup na všechny akce zdarma.


