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Pozvánka
Asociace pro transparentnost (ASTRA), z.s., mezi jejíž členy patří Transparency
International – Česká republika a Krajské protikorupční pracoviště,
si Vás dovoluje pozvat na bezplatný vzdělávací a diskusní seminář

Rizika korupce v regionech
a jejich snižování cestou otevřeného vládnutí
a občanské participace.

Seminář je určený pro zastupitele a úředníky
místních samospráv Libereckého kraje.
Seminář se uskuteční ve čtvrtek
13. června 2019
od 9:00 do 12:00
V prostorech hotelu
Hotel Rehavital
Jugoslávská 30/11, Jablonec nad Nisou

Seminářem Vás provedou expertní protikorupční školitelé z právnické poradny
Transparency International Mgr. Jan Dupák a Mgr. Pavel Jiříček.

Svou účast, prosím, potvrďte předem,
nejpozději do 11. června 2019
na e-mailovou adresu stehnova@astracr.cz
nebo na tel.: +420 608 751 423.

Pro další informace kontaktuje Janu Stehnovou (stehnova@astracr.cz)
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Předběžný program semináře včetně témat pro řízenou diskuzi, která bude
následovat po každém bloku:
Moderují:
1.

Jan Dupák (právník Transparency International – Česká republika)
Pavel Jiříček (právník Transparency International – Česká republika)

BLOK (9:00–9:30)

Definice korupce a její
vnímání účastníky

- vymezení pojmu korupce, korupční trestné činy, charakter
a rozšíření korupce v České republice, zdroje informací o korupci
- motivace ke korupčnímu jednání
Jak je korupce vnímána?
Konfrontace s výsledky objektivních a subjektivních dat o výskytu korupce.
***

2.

BLOK (9:30–10:00)

Oznamování korupce

- korupční situace a jejich vznik, problematika drobných darů
a doporučení, jak se v korupčních situacích zachovat
- efektivní systémy umožňující nahlášení podezření z korupce
Jaká protikorupční opatření by v konkrétní situaci pomohla?
Jsou aktuálně nastavené systémy pro whistleblowing dostatečné?
***

3.

BLOK (10:15–11:00)

Identifikace korupčních
rizik

- základy právní úpravy, problematické oblasti a hlavní faktory
rizikovosti (se zaměřením na veřejné zakázky a evropské dotace)
Jsou možnosti, jak zjištěná rizika sdílet, dostatečně efektivní?
Jaké jsou největší překážky v omezování korupčních rizik?
***

4.

BLOK (11:00–11:30)

- účinnost aktuálních protikorupčních opatření, jejich přínosy
Protikorupční opatření
a nedostatky, zvyšování účinnosti kontrol
a vzdělávání
- kultura posilování protikorupčních mechanismů v rámci úřadů
- kde a jak získávat informace
Jak jsou zavedená protikorupční opatření implementována? Jaká opatření chybí?
Odráží výsledky sociologického průzkumu v oblasti vzdělávání konkrétní potřeby účastníků?
***
5.

BLOK (11:30–12:00)

- příklady dobré praxe a efektivní nástroje pro otevřenou správu,
které mohou vést k lepší spolupráci mezi úřady a veřejností.
Jaký je zájem občanů o dění v regionu a jaké jsou příčiny obecně nízkého zájmu, případně proč
je v některých oblastech zájem mimořádně vysoký?
Jaké formy zapojení občanů do participace na vládnutí jsou podle Vás nejefektivnější?

Aktivní zapojení občanů

Seminář je pořádán ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj jako součást víceletého projektu
Mapování rizik korupce v regionech uskutečněného v rámci Operačního programu Technická pomoc
(reg. č. CZ.08.1.125/0.0/16_004/0000092).

