Na slovíčko, sousedé!
nebo také Dejme hlavy dohromady - Na čem nám záleží – Besedění - Sousedská
Například takto nazvali místní obyvatelé svá debatní setkání zaměřená na řešení konkrétních problémů
v obci nebo na důležitá témata, spojená s dalším rozvojem obce.
Chcete vědět, jak pozvednout zájem občanů o věci veřejné, jak přitáhnout k diskusi o budoucnosti obce různé
zájmové skupiny, jak posílit obecní pospolitost a pustit se do proměny obce k lepšímu s využitím energie, dovedností
a zájmu místních obyvatel? Přijďte si poslechnout zkušenosti starostů a zastupitelů,
přijďte zjistit, že to jde.
Semináři, realizovaného za finanční podpory Velvyslanectví USA v Praze, s tématem

„Zapojování veřejnosti do rozhodování v obcích“
poskytl záštitu hejtman Libereckého kraje Martin Půta a ujme se úvodního slova.

Sejdeme se:

6. listopadu 2015 v 8.45 hodin v zasedací síni Euroregionu Nisa, Třída 1.máje 858 / 26, Liberec.
Naše pozvání přijali:

Radim Wolák z Velvar, nadšený oživovatel místního dění, učitel, divadelník, dnes i starosta města. V roce 2013
pomáhal k životu projektu Velvarský Malvaňák, díky kterému rozkvetlo nejen okolí Malovarského rybníka ve
Velvarech, ale též místní pospolitost.
Lenka Kosková Třísková z Oldřichova v Hájích je zastupitelkou a spoluzakladatelkou spolku Živo v Hájích. Bude
vyprávět o oldřichovské celoobecní debatě Besedění, co jí předcházelo a jak ovlivnila život v obci.
Milan Götz z Kunratic u Frýdlantu o sobě říká "Jsem obyčejný chlapec, z vůle lidu starosta." My, kteří ho
známe, dobře víme, že je naopak zcela neobyčejný. V roce 2012 stál v čele skupiny lidí, která chystala veřejnou
debatu o budoucnosti obce "Na slovíčko, sousedé"; výstupy z diskuse se pak staly základem pro zpracování
Programu rozvoje obce.
Ivana Hujerová ze Smržovky je předsedkyní Výboru pro hospodářský a regionální rozvoj
Zastupitelstva Libereckého kraje a pracuje ve spolcích Sudéta a Zvony. Mnoho let vedla kulturní středisko ve
Smržovce a stála u zrodu veřejné debaty "Smržovko, změníme tě?", která se stala základem pro strategický
plán rozvoje Smržovky.
Hostem semináře bude Ryan Turner, ze společnosti ChangeMatters, Washington DC, specialista na participaci a její
protikorupční efekty v USA. (Tlumočení bude zajištěno)

Ukončení semináře předpokládáme ve 14.00 hodin.
Seminář, který je součástí projektu SÍŤ OBČANSKÝCH INICIATIV V BOJI PROTI KORUPCI V ČR,
povede Blažena Hušková. Lehké polední občerstvení zajištěno.
Počet míst je omezen, přihlaste se, prosím, k účasti zde, nebo Blaženě Huškové blahuska@seznam.cz, 602684718.
Seminář Spiralis a Náš kraj.
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