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19. února 2019 

Iniciativa „Hladoví po umění a kultuře“ 

I lidé ve finanční tísni mají právo na umění a kulturu. To jim umožňuje vídeňský 

„Kulturpass“. S touto kartou mají sociálně znevýhodněné osoby vstup zdarma 

do řady kulturních zařízení, jako jsou kina, muzea a divadla. Ve Vídni se do 

iniciativy „Hladoví po umění a kultuře“ (Hunger auf Kunst und Kultur) zapojilo 

již na 220 kulturních partnerů.  

 

Akce „Hladoví po umění a kultuře“ vznikla v roce 2003 na základě spolupráce 

Schauspielhaus Wien a Konference chudoba. Jedná se o iniciativu, která již 15 let 

dává do popředí význam a dostupnost umění a kultury pro všechny lidi.  

 

Jak to funguje? 

Každé partnerské kulturní zařízení poskytuje všem držitelům kulturního pasu vstup 

zdarma. Spolupracující zařízení si financování poskytnutých vstupenek přitom musí 

zajistit sama, a to na základě poskytnutých darů soukromých osob, institucí a 

sponzorů. V kulturních zařízeních, kde je omezený počet míst, je předem vymezený 

počet sedadel určených pro držitele pasu, kteří si místo musí rezervovat.  

 

Kdo má nárok? 

Iniciativa má pomoci zejména osobám, které se z finančních důvodů nemohou 

zapojit do kulturního života, tedy lidem žijícím pod hranicí chudoby. Akce je určena 

osobám pobírajícím minimální příjmy, lidem žijícím ve finanční v nouzi nebo 

uprchlíkům. Kulturní pasy lze získat například v sociálním centru města Vídně nebo 

v charitativních organizacích a průkaz je platný vždy jeden rok. 

 

„Hladoví po umění a kultuře“ ve Vídni 

Aktuálně je ve Vídni 220 kulturních partnerů a 180 partnerských organizací 

poskytujících kulturní pasy. Každý ze 46 341 držitelů pasů tak může zdarma vyrazit 

do zapojených věhlasných institucí jako Albertina, Belveder či Leopold Museum. 

K iniciativě se připojily i ostatní rakouské spolkové země a inspirovat se nechaly i 

další země v zahraničí. Za jeden kalendářní rok je v rámci iniciativy vydáno zhruba 

90 000 vstupenek. Nabídku kulturního pasu doplňuje práce projektu „Kultur-

Transfair“ propojující kulturní instituce a sociální zařízení programy ušitými na míru.  

 

Foto: © Hunger auf Kunst und Kultur 
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