POZVÁNKA
NA
SEMINÁR
TRANSPARENTNEJŠIA, EFEKTÍVNEJŠIA
A FÉROVEJŠIA SAMOSPRÁVA

sobota 20. 10. 2018 | Pastoračné centrum Rajec (pri kostole sv. Ladislava)
ČASOVÝ HARMONOGRAM
9.00 - 9:30 Predstavenie projektu

Zuzana Dobešová,
Gabriela Podolanová,
Zuzana Žideková,
Zuzana Bieliková
Informácie o projekte – obsah, lektori,
časový harmonogram

9.30 - 11.30 Pomôžme si sami v samospráve,
príbehy samospráv a možnosti riešení

Vladimír Špánik
Klady a úskalia spolupráce starosta - poslanec občan, Získavanie a využívanie zverejňovaných
dát samosprávy – transparentná
a férová samospráva

11.30 - 12.30 Prestávka na obed

12.30 - 13.30 Môže byť samospráva
transparentná a efektívna? Áno, dá sa to!

Marcela Dobešová
Hodnota za peniaze, transparentnosť a kontrolný
systém v samospráve

13:30 - 14:00 Prestávka na občerstvenie
14:00 - 16:00 Jedno z účinných opatrení boja
proti korupcii je dôrazný občiansky aktivizmus
verejnosti i jednotlivcov
Vanda Tuchyňová
Odkrývanie prípadov zneužívania verejných
zdrojov a korupcie vďaka informáciám
z vnútorného prostredia inštitúcií a vďaka
dostupným informáciám z vonkajšieho
prostredia, Povinnosti samospráv a inštitúcií
pri zverejňovaní údajov, ktoré sú dobrým
a uceleným nástrojov verejnej kontroly

PRIHLÁSENIE

kliknite na: goo.gl/v89YzH

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK

15. 10. 2018
kontaktná osoba: Zuzana Dobešová
e-mail: apz.projekty@gtsmail.sk
telefón: 0903 534 894

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

LEKTORI
Vladimír Špánik | ZOMOS
Katastrofálna úroveň riadenia obce, v ktorej sa Vladimír Špánik rozhodol
žiť a ustráchaná komunita obyvateľov bola pre neho impulzom
k vyriešeniu problémov v obci. Od r. 2006 sa intenzívne venuje
problematike samospráv, založil Združenie občanov miest a obcí
Slovenska - ZOMOS. Je to organizácia, ktorá pomáha riešiť problémy
v samospráve a v súčasnosti v nej pôsobí ako predseda Správnej rady.

Vanda Tuchyňová | OZ proti korupcii
Novinárka, trojnásobná držiteľka Novinárskej ceny
Nadácie Otvorenej spoločnosti. 10 rokov pracovala v Slovenskom rozhlase,
vedie verejné diskusie s orientáciou na témy samosprávnej politiky,
kritického myslenia médií.
Je predsedníčkou OZ Proti korupcii, ktoré poskytuje občanom pomoc pri
boji s korupciou a klientelizmom, organizuje prednášky pre verejnosť.

Marcela Dobešová
Analytička, ekonómka s bohatými skúsenosťami v oblasti
ekonomiky, účtovníctva a finančného manažmentu
vo verejnom a neziskovom sektore. Má dlhoročné praktické
skúsenosti s účtovníctvom a finančným riadením neziskových
organizácií, hlavne s viaczdrojovým financovaním, ktoré je
typické pre organizácie nezriadené za účelom podnikania.
Benefitom seminára je mentor,
ktorý bude účastníkov odborne sprevádzať
v rámci vlastných aktivít, iniciatív či plánov.
Mentor účastníkom poskytne všetky potrebné
informácie a pomôže zdokonaliť zručnosti
pre ďalšie aktivity v komunite.

Projekt realizuje nezisková organizácia Áno pre život v rámci projektu
Rozvinutá občianska participácia a efektívna verejná správa v Rajeckom regióne.

