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Aké ciele má a aký je zmysel pôsobenia Európskej kultúrnej na-dácie,
do ktorej ako plnoprávny člen vstupuje aj český a slovenský komitét? Tridsaťšesť rokov existencie tejto multinacionálnej nadačnej organizácie preukázalo svoju potrebu a životaschopnosť predovšetkým vďaka úspešným iniciatívam pri podpore
kultúrnych projektov. Prax nadácie dokázala, že viacero produktívnych a užitočných aktivít, napríklad pri záchrane kultúrneho dedičstva, mohlo sa uskutočniť len vďaka účinnej medzinárodnej spolupráci, no najmä vďaka tomu, že finančné i materiálne fondy nadácie mohly sa na podporu ich realizácie poskytovať. Samostatná existencia nadácie vyvracia kuvičie hlasy o
ohrození či zániku kultúry len preto, že na saturovanie jej potrieb
niet peňazí. Financie, podobne ako materiálna podpora i
pomoc odborníkov sa vždy dá zorganizovať pre uskutočnenie takej
kultúrnej aktivity nadnárodného významu, na ktorú príslušná krajina v tom-ktorom období nemá dostatok prostriedkov z vlastných zdrojov. Inou závažnou charakteristikou Európskej kultúrnej nadácie je, že pojem kultúra chápe v jeho najširšom význame a zmysle. Popri umeleckých aktivitách je to celá oblasť
vzdelávania s tromi koncepčne premyslenými a fungujúcimi programami. Sú to program Erasmus /výmena profesorov a študentov/, Eurydica /medzinárodná výmena v systéme základného a
stredného školstva/ a Heuras /medzinárodná spolupráca vedeckých
inštitúcií technického zamerania/. Ďalšími oblasťami, ktoré
patria do sféry široko chápanej kultúry, sú životné prostredie,
ďalej oblasť sociálnej politiky /napr. starostlivosť o ľudí pokročilého veku/, oblasť informácií a komunikácia vrátane masmédií a napokon premyslený program vzťahov Východ - Západ.
Všetky tieto okruhy činností majú už dnes vybudované európske
centrá a infštitúty s premysleným programom a cieľavedomou činnosťou. Zúčastňujú sa na nej tisícky umelcov, pedagógov, kultúrnych organizátorov a vedeckých pracovníkov. Spoločným programom Európskej kultúrnej nadácie je "Plan Europe 2000". Na
jeho tvorbe sa zúčastnilo viac ako 200 bádateľov z pätnástich
krajín Európy a obsahuje štyri témy: Výchova pre 21. storočie,
Urbanizácia, Krajina a životné prostredie, Človek a priemysel
zajtrajška.
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