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Nadace Brücke/Most ukončuje svou projektovou činnost
Nadace Brücke/Most ukončí ke konci roku 2017 svou operativní činnost. Již k 31.8.2017
bude ukončen provoz Centra Brücke/Most, k 31.12.2017 musí být zrušen Institut Brücke
gGmbH. Nadace je k tomuto kroku nucena přistoupit, neboť výnosy z nadačního kapitálu
neumožňují vzhledem k politice nízkých úrokových sazeb Centrální evropské banky
pokračování její operativní činnosti. Naděje na obdržení institucionální podpory nadace
bohužel nebyla naplněna.
Od roku 1997 se Nadace zasazovala o porozumění a spolupráci mezi Německem a
středovýchodní Evropou. Svých cílů dosahovala pomocí různých kulturních, politických a
historicko vzdělávacích akcí a projektů, jako např. od roku 1998 prostřednictvím festivalu
Dny české a německé kultury v Drážďanech, Ústí nad Labem a Euroregionu Elbe/Labe.
Dalším důležitým bodem operativní činnosti nadace bylo politické vzdělávání mládeže a
dospělých. V prvních letech se jednalo zejména o projekty s pamětníky, v posledních
letech se nadace cíleně zaměřila na aktuální společenská témata a debaty. Nadace
Brücke/Most je jednou z mála institucí uznaných Spolkovou centrálou pro politické
vzdělávání v Sasku a je zastoupena v mnoha regionálních i nadregionálních grémiích a
sítích.
Nadace finančně podporuje prostřednictvím stipendijního programu od roku 2001, a od
roku 2002 společně s institucí DAAD, české a slovenské studenty Vysoké školy hudební v
Drážďanech.
V rámci projektu Pragkontakt organizovala pražská kancelář nadace poznávání České
republiky, její historie a setkávání s jejími obyvateli. Od počátku činnosti kanceláře v roce
2006 poznalo hlouběji zejména Prahu více než 20.000 mladých lidí.

Konferenční centrum nadace v drážďanské čtvrti Blasewitz nabízelo řadě občanskospolečenským subjektům místo k setkávání a vzájemné výměně. S uzavřením Centra
Brücke/Most ztrácí především oblast vzdělávání v Sasku jedinečné, občanskospolečenské místo k setkávání a dialogu. Od otevření v roce 1997 umožnilo toto
konferenční a setkávací centrum desítkám tisíců lidí ze Saska, Německa a zemí
středovýchodní Evropy, setkávat se v rámci kulturních akcí, seminářů, workshopů a
konferencí a rozvíjet myšlenky občanské iniciativy.
Představenstvo Nadace Brücke/Most
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