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Knihovna Jiřího Mahena pořádá přednášku s interkulturními pracovníky
o životě cizinců v Brně
Začínat nový život v cizí zemi nikdy není úplně jednoduché. O tom, co všechno tato cesta
obnáší, se dozvíte na online přednášce, kterou pořádá Knihovna Jiřího Mahena na své
facebookové stránce ve spolupráci s interkulturními pracovníky města Brna v úterý 30. března
od 15:00-17:00.
Přednáška spolu s diskusí bude pojednávat o životě cizinců v Brně očima interkulturních pracovníků, v čem
spočívá jejich práce, s jakými překážkami se musí cizinci v Brně potýkat a co naopak na městě oceňují. Budeme
diskutovat také o tom, co lze na našem vzájemném soužití zlepšit a co mohou cizinci Brnu nabídnout. Pozvání
do debaty přijali interkulturní pracovníci zaměřující se na vietnamskou a ukrajinskou komunitu a arabsky mluvící
cizince. Tým interkulturních pracovníků působí na brněnském magistrátu od roku 2018. Projekt na podporu
integrace cizinců v Brně, v rámci něhož tým působí, byl v roce 2020 zařazen Evropskou komisí do sbírky
Inspirativních projektů sociálních inovací. V letošním roce byl nominován na prestižní cenu Sozial Marie.
Služby
interkulturních
pracovníků
spočívají především
v poskytování
základních informací cizincům žijícím
v Brně při řešení různých životních
situací a v případě potřeby také
zprostředkovávají kontakty na odbornou
pomoc. Knihovna Jiřího Mahena chce
přednáškou
navázat
na
cyklus
„Knihovna pro bezbariérové Brno“. Tyto
diskusní pořady, přednášky a workshopy mají za cíl zprostředkovat zkušenost
lidí s handicapem nebo čelících jiným
bariérám souvisejícím se životem ve
městě, zvýšit povědomí o jejich
potřebách, přinést pohled odborníků,
sdílet fungující praxi a tím přispět
k tomu, aby se Brno stávalo skutečně
bezbariérovým městem přístupným všem jeho obyvatelům. Akce je přizpůsobená potřebám osob se sluchovým
postižením.
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