
Rozsochatec VII.
Vícedenní protikorupční seminář

(seminář pořádá Oživení, o. s.)

Termín: 26. - 28. 8. 2011; místo konání: Zámek Rozsochatec v Rozsochatci

Program semináře:
(Žádáme účastníky semináře, aby dorazili na místo konání v pátek nejpozději do 16:00 hod.)

Pátek 26. 8.
16:30 – 17:30 zahájení a představení účastníků semináře (Oživení)
17:30 – 18:30 večeře 
18:30 – 19:30 Whistleblowing: úvod do problematiky, praktické zkušenosti

(Radka Pavlišová, Transparency International Česká republika)
19:30 – 21:30 Představení projektu ratingu hospodaření samospráv;

Korupční kauzy z pohledu whistleblowera (host: Libor Michálek)
 

Sobota 27. 8.
8:00 – 9:00 snídaně
9:00 – 10:30 Jak postupují práce a novele zákona o obcích... (Oživení)
11:00 – 12:30 ...a jaký je současný stav novelizace zákona o veřejných zakázkách? (Oživení)
12:30 – 13:30 oběd 
13:30 – 15:30 Fáze územního plánování, možnosti zapojení

(Markéta Višinková, Ekologický právní servis)
16:00 – 16:30 Brněnské občanské iniciativy - celoměstská platforma angažovaných

(Hana Chalupská, Nesehnutí)
16:30 – 17:30 Internetové protikorupční nástroje (Jan Boček)
17:30 – 18:00 Práce s daty o veřejných zakázkách – zdroje a problémy, hodnocení zadavatelů 

(Jana Chvalkovská, Jiří Skuhrovec, zIndex.cz)
18:00 – 20:00 večeře
20:00 – 22:00 Před rokem v opozici, dnes na radnici... – jaká je realita koaličního života pro 

dřívější opoziční zastupitele – panelová diskuse (Daniela Göttelová – 
Černošice, Roman Krajči – Lanškroun, Milan Vácha – Psáry ...a další...)

Neděle 28. 8.
8:00 – 9:00 snídaně
9:00 – 9:30 Představení aplikace napištejim.cz (Veronika Šumová, kohovolit.eu)
9:30 – 11:00 Právní poradna bezkorupce (Oživení)
11:00 – 12:30 Verejné obstarávanie a využívanie zmluvných dodatkov – predstavenie štúdie 

zo SR; Otvorený vestník verejného obstarávania
(Gabriel Šípoš, Transparency International Slovensko)

12:30 – 13:00 Shrnutí workshopu (Oživení)
13:00 – 14:00 oběd a ukončení

kontaktní osoba:      Jan Kotecký     e-mail: jan.kotecky  @  oziveni.cz       tlf: 725 919 943
Podrobné informace o semináři naleznete zde: http://www.bezkorupce.cz/?p=8687

Seminář je pořádán za finanční podpory
Nadace Open Society Fund Praha
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