27.–29. 5. 2022
Plzeň – různá místa

Evropský den sousedů – příležitost k sousedskému setkání
zve letos i uprchlíky z Ukrajiny
Plzeň 9. 5. 2022 – Tradiční komunitní akce Evropský den sousedů je od roku 2014 příležitostí pečovat o dobré
sousedské vztahy. Letos proběhne opět poslední květnový víkend 27.–29. května. Nabídne program pro
veřejnost v programových ohniscích v pátek a sobotu odpoledne, sobotní sousedské večeře i komentované
procházky v průběhu neděle. Letošní ročník s sebou nese také výzvu k zapojení ukrajinských uprchlíků, kteří
jsou našimi novými sousedy ve městě.

„Letos nás překvapil zájem ze strany pořadatelů Programových ohnisek,“ říká hlavní produkční akce Soňa
Rychlíková z DEPO2015 a pokračuje, „po dvouleté pauze způsobené pandemií je zájem k zapojení mnohem větší,
než býval. V rámci programu tak vznikne 11 míst s nabídkou programu pro veřejnost ve městě a blízkém okolí.“
Krom tradičního Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z.s. na Lochotíně nebo organizace Blízky
soused, z.s. na Husově náměstí, kteří nevynechali žádný z proběhlých ročníků, se letos několik míst vrací po
covidové pauze. Evangelická církev metodistická otevře nádvoří u svého kostela na Bolevecké návsi 2016,
Plzeňská krajská rada dětí a mládeže, z.s. rozžije okolí Centra Skupovka na Borech, Lesní školka V zahrádce a
spolek Chraň vědomě! z.s. obydlí louku pod Vokounovou lávkou v Doudlevcích, Kultura Chotíkova připraví
program ve Dvoře Markovna v Chotíkově, TJ Sokol Červený Hrádek zabydlí park v Červeném Hrádku. Úplnými
nováčky mezi zapojenými organizacemi budou Diakonie Západ se svým Klubem Magnet ve Spáleném Poříčí, obec
Kyšice v ulici Na Kamení a Aktivity centrum Krašovská na plzeňské Košutce.
Do 10. května běží také výzva pro Plzeňany k zapojení formou sousedské večeře. Registrovaní sousedé se stávají
součástí webové mapy večeří a mohou vybírat z nabídky vystoupení, která přijedou zahrát před jejich dům. Letos
je ve výběru 11 lokálních kapel a 5 souborů dětských divadel s celkem téměř 30 vystoupeními. Každoročně se do
akce zapojuje několik desítek adres a letos se zájem vyvíjí obdobně.
V nabídce jsou také 3 trasy nedělních komentovaných procházek, z čehož 2 jsou tlumočené do ukrajinštiny a
jejich cílem je obecné seznámení s městem pro uprchlíky pobývající v Plzni.

EDS pro uprchlíky
Procházky ale nejsou jedinou součástí programu zaměřenou na uprchlíky. Petra Havránková, vedoucí OSP Brexit,
krajské pobočky Romodrom, připravuje ve spolupráci s dalšími organizacemi pečujícími o uprchlíky ohnisko v
Borském parku s názvem Neziskovky pro uprchlíky, které v pátek 27. května v čase 14–18 h nabídne program a
zároveň příležitost pro setkání lidí z Ukrajiny.
„Cílem je vytvořit příjemný prostor, kde děti a jejich maminky, nucené nedávno uprchnout ze své vlasti, získají
příležitost se alespoň na chvíli odreagovat, vzájemně se seznámit a získat informace, které podpoří jejich místní
integraci. To vše díky účasti řady poskytovatelů odborných sociálních a právních služeb,“ popisuje Petra
Havránková z Romodromu a dodává „Pro všechny je připraven prostor pro výměnu oblečení, doplňků, knih a
hraček stejně jako piknik sponzorovaný restauracemi Budino a Pizza U Kmotra. Přítomna bude řada tlumočníků,
kteří nám pomohou lépe se vzájemně seznámit.“
Na přípravě programu se podílí Diakonie Západ, Salesiánské středisko – dům dětí a mládeže Plzeň, Diecézní
charita, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Český červený kříž nebo Integrační centrum MICT/MOST tvořené
Člověkem v tísni, o.p.s., společností TADY A TEĎ, o.p.s. a Ponton, z.s. Studentům bude k dispozici studijní a
kariérní poradenství Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Plzeň. Děti se
mohou těšit na pestrý program her a aktivit, drobné dárky vybrané ve sbírce Krabice od srdce na pomoc
ukrajinským dětem, malování na obličej nebo představení Klaunky Pepiny. Ženy si budou moci odpočinout v
make-up studiu, při lekci cvičení, kurzu malby nebo při výrobě módních doplňků. Odpoledne zakončí vystoupení
folklórního Malého lidového souboru.
Pozvánka v ukrajinském jazyce poputuje díky NNO i příslibu Krajského úřadu Plzeňského kraje přímo do
ukrajinské komunity. Záštitu nad Ohniskem Neziskovky pro uprchlíky převzal Mgr. Ondřej Ženíšek, místostarosta
městského obvodu Plzeň 3.
Celý program na www.evropskydensousedu.cz

Evropský den sousedů 2022
PROGRAMOVÁ OHNISKA
PÁTEK 27. 5.
1. Neziskovky pro uprchlíky / Borský park / 14 - 18 h
2. Plzeňská krajská rada dětí a mládeže z.s. / Centrum Skupovka - Bory / 15 - 19 h
3. Lesní školka V Zahrádce, Chraň vědomě! z.s. / Vokounova lávka - Doudlevce / 15 - 19 h
4. Diakonie Západ - Klub Magnet / Spálené Poříčí / 17 - 20 h
5. Krašovská Aktivity centrum / Krašovská 1696/30 - Košutka / 15 - 18 h
SOBOTA 28. 5.
6. Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. / ul. Kaznějovská - Lochotín / 14 – 20 h
7. Kultura Chotíkov / Dvůr Markovna - Chotíkov / 14 - 19 h
8. Obec Kyšice / ul. Na kamení 201 - 204 - Kyšice / 15 - 20 h
9. Evangelická církev metodistická / Bolevecká náves 2016 - Bolevec / 17 - 19 h
10. TJ Sokol Červený Hrádek / Park v Červeném Hrádku / 15 - 21 h
SOBOTA 4. 6.
11. BLÍZKÝ SOUSED, z.s. / Husovo náměstí - centrum / 14 - 18 h
KOMENTOVANÉ PROCHÁZKY – NEDĚLE 29.5.
10 - 12 h / Plzeňský architektonický manuál (PAM): Lochotín

Průvodci: Petr a Kateřina Klímovi
Sraz: u hlavního vstupu do nynějšího Domova pro seniory "Sedmikráska" a Domova se zvláštním režimem
"Čtyřlístek", Kotíkovská 15
Vstupné: 70,- Kč PROCHÁZKY TLUMOČENÉ DO UKRAJINŠTINY
určené pro nové ukrajinské obyvatele města Plzně / zdarma
10 - 12 h / Centrum Plzně hravě
- Interaktivní procházka centrem Plzně plná kulturních zajímavostí a jazykových her. Průvodce: Zažij Plzeň! (Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem)
Sraz: u hlavního vchodu do katedrály na náměstí Republiky
16 - 18 h / Z Bor do Lobez s dětmi
- Vycházka pro volné chvíle s dětmi strávené v Plzni. Průvodce: Miroslav Anton
Sraz: před Českým rozhlasem Plzeň na náměstí Míru, na Borech

Kontakt pro média
Lucie Kaslová, DEPO2015
kasloval@depo2015.cz
+420 733 155 985

