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Fundacja Brücke/ Most kończy swoją działalność projektową
Fundacja Brücke/Most zaprzestanie końcem roku 2017 swoją działalność operacyjną. Już
od 31.08.2017 zostanie zawieszona praca Centrum Brücke/Most, a do 31.12.2017 musi
zostać rozwiązany Brücke-Institut Sp. z o.o.. Fundacja została zmuszona do podjęcia takiego
kroku, ponieważ dochody z jej kapitału wskutek polityki niskiego oprocentowania
Europejskiego Banku Centralnego uniemożliwiają kontynuację działalności operacyjnej.
Nadzieja na instytucjonalne wsparcie Fundacji także się nie spełniła.
Od roku 1997 Fundacja angażowała się w porozumienie i współpracę pomiędzy Niemcami,
a krajami Europy Środkowowschodniej. Realizowała ona swoje cele za pomocą
różnorodnych wydarzeń i projektów edukacji kulturalnej, obywatelskiej i historycznej, np. od
1998 roku poprzez Czesko-Niemieckie Dni Kultury w Dreźnie, Usti nad Łabą i Euroregionie
Elbe/Labe. Kolejną istotą działalności operacyjnej Fundacji była edukacja obywatelska
młodzieży i dorosłych, realizowana w pierwszych latach w formie projektów ze świadkami
historii. W ostatnich latach dołączyły do tego konkretne aktualne tematy i debaty społeczne
podejmowane w jej projektach. Fundacja Brücke/Most jest jednym z nielicznych uznanych
przedstawicieli Bundeszentrale für Politische Bildung w Saksonii i jest reprezentowana w
licznych regionalnych oraz pozaregionalnych gremiach i sieciach.
Od roku 2001 Fundacja wspiera jej programem stypendialnym, od 2002 roku wspólnie z
DAAD, czeskich i słowackich studentów Wyższej Szkoły Muzycznej w Dreźnie.
Biuro w Pradze w ramach projektu „Pragkontakt” organizowało spotkania z Republiką
Czeską, jej historią i mieszkańcami. Od momentu jego powstania w 2006 roku ponad 20.000
młodych ludzi poznało intensywnie przede wszystkim Pragę.
Centrum Konferencyjne Fundacji w Dreźnie – Blasewitz było miejscem spotkań i wspólnej
wymiany dla licznych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Wraz z zamknięciem
Centrum Konferencyjnego Brücke/Most krajobraz kształceniowy Saksonii straci jedyne w
swoim rodzaju miejsce spotkań społeczeństwa obywatelskiego, miejsce zorientowane na
dialog. Od momentu jego otwarcia w roku 1997 umożliwiło ono wielu dziesiątkom tysięcy
ludzi z Saksonii, Niemiec i krajów Europy Środkowowschodniej spotkania podczas imprez
kulturalnych, szkoleń, warsztatów i konferencji oraz rozwijanie pomysłów na zaangażowanie
społeczno-obywatelskie.
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