ARS REGIO CIVITAS - Občanské vzdělávání pro kulturu, region a demokracii
Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování společně s Centrem pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. a
GENERACÍ 89, o.s zahájili v polovině srpna tohoto roku realizaci projektu s názvem "ARS REGIO CIVITAS Občanské vzdělávání pro kulturu, region a demokracii" (reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.217). Nejen litomyšlské veřejnosti
díky tomu nabídnou v následujících čtrnácti měsících (do října 2013) řadu zajímavých akcí.
Jednodenní kurzy a prakticky zaměřené workshopy (dílny), které by měly za cíl přiblížit a popularizovat
oblast restaurování širokému spektru zájemců a poskytnout laické veřejnosti alespoň rámcovou představu o
správných zásadách péče o předměty s památkovou hodnotou.
 Kultura a prostor pro život
 Památky v běžném životě a jejich hodnota
 Česká kulturní krajina - životní prostředí památek
 Jak se orientovat v památkové péči
 Základy péče o památky pro drobné majitele památek
 Základy komunikace s úřady pro drobné majitele památek







Jak pečovat o staré stavby a jejich části
Jak pečovat o obrazy
Jak pečovat o staré knihy a grafiky
Jak pečovat o drobné památky ze dřeva a kovu
Jak pečovat o staré kamenné sochy
Jak pečovat o drobné památky z textilu a usně

Můžete se těšit na řadu zajímavých diskusních setkání nad tématy:
 Jak ovlivňovat podobu a využití veřejného prostoru v obci
 Aktivní občanství a participace na veřejném dění
 Jak aktivně budovat a udržet kvalitní radniční listy z pohledu občana
 Samostatný občan = aktivní rodič aneb jak komunikovat se vzdělávacími institucemi
 Grantová politika města podporující občanské aktivity a tvorba rozpočtu obce
 Jak se dobře postarat o nemovitou památku
V rámci projektu vznikne během příštího roku také Stezka staletími, která zábavnou formou a nevšedním
způsobem provede dospělé i děti po památkách a zajímavých místech v Litomyšli.
Dvanáct nejzajímavějších a nejinspirativnějších regionálních občanských aktivit zase zdokumentuje a představí
brožura příkladů dobré praxe PARDUBICKO AKTIVNÍ.
Vtipnou komiksovou formou poradí občanům prakticky zaměřené Jednoduché návody pro složité situace, v
nichž se například dozvíte:
 jak založit Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) do komunálních voleb
 jak zorganizovat občanskou aktivitu (př. festival, seminář, trhy)
 jak rozumět rozdílu mezi státní správou a samosprávou (kompetence a odpovědnost)
 jak se přiblížit objektivní a vyvážené informovanosti v médiích financovanými obcemi
 jak být dobrý majitel nemovité památky
 jak být dobrý majitel movité památky
Závěrečnou tečkou a pomyslným vyvrcholením celého projektu se v příštím roce stane Regionální festival.
O veškerém dění v projektu a o jeho připravovaných aktivitách Vás bude informovat Občasník ARC.
Díky tomu, že projekt získal podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, je účast na
všech akcích zcela zdarma!

