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V Praze 10. 2. 2022 

 

 

Vážená paní ředitelko,  
vážený pane řediteli, 
 
dovolujeme si Vás oslovit jako zástupce vzdělávací instituce a požádat Vás  
o spolupráci při realizaci významného evropského výtvarného projektu „Evropa,  
ve které chci žít: EVROPA v roce 2050“, (dále jen Evropa 2050) a to formou 
aktivní účasti prostřednictvím prací Vašich dětí, studentek a studentů. 
 
Tato výtvarná přehlídka navazuje na předchozí 3 ročníky tematicky úspěšných 
československých výstav, které získaly významná ocenění a byly také úspěšně 
představeny v zahraničí (Paříž, New York, Moskva a výstavy v dalších státech se 
připravují …) Tyto přehlídky je možné trvale navštívit prostřednictvím virtuální 
galerie. 
 
Projekt je i s doprovodnými aktivitami zařazen mezi oficiální akce pro 
předsednictví ČR v Radě EU, čímž se otevírá velmi atraktivní prostor pro mladé 
tvůrce z řad dětí, studentek a studentů, ale také pro naše spolupracující partnery. 
 

I. Cíl projektu: 
  
Aktivní a otevřený dialog s mladou generací – dětmi a studenty na téma, jak si 
přejí, aby se evropská společnost vyvíjela a vypadala v roce 2050. Cílem tohoto 
projektu je poskytnout prostor pro dialog o klíčových otázkách souvisejících  
s udržitelným životem v Evropě, ale i s konkrétním prostředím, ve kterém děti a 
mládež žijí. 
 
Nastupující generace bude mít možnost touto cestou kreativně formulovat své 
myšlenky a názory, zatímco pedagogické vedení projektu pomůže tyto 
myšlenky převést do osobitého sdělení. 
 
Edukační část projektu přináší informace pro studenty, mládež i pedagogickou 
veřejnost v oblasti témat, která souvisí evropskou kulturou soužití, akceptace, 
tolerance, bezpečnosti a dalších hlavních témat. Obsahovou náplň připravuje 
Univerzita Karlova. Jednotlivá témata již nyní můžete najít na našich 
stránkách www.e2050.eu. 
 

http://www.e2050.eu/
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II. Termíny hlavních aktivit projektu zaměřené na spolupráci 
s vzdělávacími institucemi 

  
Do 31. 3. 2022 – registrace škol k projektu 
 

Prostřednictvím elektronického formuláře na www.e2050.eu se škola 
(instituce) registruje, jako aktivní partner projektu. Instituce tímto deklaruje 
svůj zájem se k projektu Evropa 2050 chce připojit. Tato registrace slouží 
pořadatelům k zjednodušení a zlepšení komunikace se zájemci o zapojení se 
do projektu.  

 
Do 31. 5. 2022 – elektronické přihlášení soutěžní práce  
 

do evropské mezinárodní výtvarné přehlídky „Evropa, ve které chci žít: 
EVROPA v roce 2050“. Do této soutěžní přehlídky může za sebe 
registrovaná škola přihlásit pouze jednou práci v každé kategorii (viz. 
informace na www.e2050.eu). 
 
Pokud má Vaše škola v zahraničí partnerskou školu, resp. více škol, 
může se s každou další společně zaregistrovat do 31.3.2022 pod další 
společnou přihláškou, a pak do 31.5.2022 může zaregistrovat na tyto 
přihlášky další společné dílo.  
 
Pokyny a návod, jak přihlásit jednotlivá díla, varianty registrací a přihlášek 
naleznete na www.e2050.eu. Pro zahraniční subjekty, jsou tyto informace 
připraveny i v anglickém jazyce. 
 

 
22. 11. 2022 – slavnostní vyhlášení vítězů evropské výtvarné přehlídky v Karolinu na  

Univerzitě Karlově v Praze při příležitosti evropské konference a 
vernisáže „Evropa, ve které chci žít: EVROPA v roce 2050“. 

 
V mezidobí 31. 3. 2022 – 10/2022 budou probíhat doprovodné aktivity hlavního  

programu.  
 
Jednou z možných aktivit může být samostatná školní výstava (výstava 
pořádaná institucí) nebo regionální výstavy vyhlašované ve spolupráci 
s jednotlivými krajskými, či městskými úřady. Mohou to být i speciální 
tematické výstavy s dalšími partnery projektu, kterých se mohou jednotlivé 
školy na základě doplňkových výzev projektu zúčastnit. (Informace o možnosti 
realizace vlastní školní výstavy Evropa 2050 jako součásti projektu 
naleznete na www.e2050.eu).  

http://www.e2050.eu/
http://www.e2050.eu/
http://www.e2050.eu/
http://www.e2050.eu/


                                                                           Evropa2050 
                        Evropa, ve které chci žít  

 

 

 
 
 

O dalších aktivitách a jejich termínech budeme naše registrované partnery 
pravidelně a včas informovat. Realizace školních výstav je doporučena v termínu 
od května do října 2022. 

 
 

III. Forma aktivního zapojení dětí, studentů, mládeže a škol 
  
1. Přihlášení soutěžních prací do mezinárodní přehlídky 

 
Anotaci k výstavě a přihlášku k výtvarné přehlídce naleznete na našich stránkách 
www.e2050.eu. 

  
Realizace vlastní školní výstavy „Evropa, ve které chci žít: EVROPA v roce 
2050“ 

  
Registrovaná instituce (škola, komunitní centrum, volnočasová organizace) jako 
registrovaný partner projektu, má možnost pod tímto názvem uskutečnit vlastní 
školní výstavu a vystavit díla vybraných autorů. Tato možnost vychází ze snahy 
pořadatelů umožnit spolupráci co nejširšího počtu dětí a studentů. 
 
V případě, že škola bude chtít uskutečnit vlastní výstavu Evropa 2050, se na nás 
můžete obrátit a my vám rádi pomůžeme s přihlášením této akce do našeho 
projektu.   
 

2. Registrace k realizaci vlastní výstavy „Evropa, ve které chci žít: EVROPA 
v roce 2050“ je pro partnerské instituce typu škola, komunitní centrum, 
volnočasová organizace bezplatná. Partnerovi poskytneme grafický manuál 
spojený se značkou projektu. V případě, že se partner rozhodne uskutečnit tuto 
výstavu jako soutěžní, je v jeho pravomoci si ustanovit svou vlastní komisi a 
ocenit vybrané práce této školní výtvarné přehlídky. (více na www.e2050.eu) 
 
Tato školní výstava pak bude zařazena do oficiálního kalendáře akcí projektu. 

  
3. Realizace vlastního edukačního, diskusního, případně jiného programu ve 

formátu „Evropa, ve které chci žít: EVROPA v roce 2050“ 
I zde je postup registrace totožný s bodem 2. 

  
Cílem těchto akcí je vytvoření aktivní platformy setkání dětí, studentů, mládeže 
nejen mezi sebou, ale také s komunitními partnery, se kterými spolupracují nebo se 
setkávají, s významnými osobnostmi regionu nebo zástupci samosprávy nad 
tématem Evropa 2050 z různých pohledů. Tyto akce budou zařazeny do oficiálního 
kalendáře akcí projektu. 

http://www.e2050.eu/
http://www.e2050.eu/
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Věříme, že zvolené téma „Evropa, ve které chci žít: EVROPA v roce 2050“ je 
nejen atraktivní z pohledu tvůrců, umělců, ale také otevírá mnoho zajímavých 
možností k živému dialogu v komunitních a občanských aktivitách.  
 
Velmi se těšíme na tuto aktivní spolupráci a na výstupy z jednotlivých akcí. Evropa 
2050 zahajuje časosběrný projekt, o kterém určitě v průběhu letošního ročníku 
budeme ještě informovat. 
 

 
Naši partneři budou navíc, jak jsme již v úvodu avizovali, pravidelně informováni o 
aktivitách projektu a věříme, že se jich budou mít možnost zúčastnit (edukační 
programy, diskuse, společenská setkání, aj). 
 
Registrační formuláře, přihlášky a další informace naleznete na webových stránkách 
projektu www.e2050.eu.  
 
V případě, že budete potřebovat ještě další informace, můžete se v jednotlivých 
tématech obrátit na naše odpovědné pracovníky. Kontakty na ně naleznete opět 
na www.e2050.eu/kontakty. Rádi Vám na Vaše dotazy odpoví.   
 
O projekt Evropa 2050 je již zájem jak v tuzemsku, tak v zahraničí, a proto věříme, 
že se další tuzemské školy a vzdělávací instituce k tomuto projektu aktivně připojí, 
čímž se mohou nejen v ČR velmi významně zviditelnit, jak prostřednictvím 
přihlášených prací, tak prostřednictvím aktivit, které umožní dětem a studentům se 
vyjádřit ke své představě Evropy, k prostředí našich měst, obcí a jejich okolí, ve 
kterých chtějí žít. 
 
Těšíme se na naši vzájemnou spolupráci. S úctou – vyhlašovatelé projektu 
 
  
 
prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. 
Pedagogická fakulta UK 
 
PhDr. Ondřej Černý 
generální ředitel – Česká centra 
 
Ing. Pavel Štorkán 
Ředitel – W&ART, z.s. 
 
 
 

www.e2050.eu, info@e2050.eu 

http://www.e2050.eu/
http://www.e2050.eu/kontakty
http://www.e2050.eu/

