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Je „řádná správa“ opravdu řádná?
Cyklus rozvojových večerů neziskové vzdělávací organizace ARPOK, o.p.s. pokračuje 1. prosince
2015 besedou na téma „Je ‚řádná správa‘ opravdu řádná?“ V sále Divadla hudby Muzea umění
Olomouc vystoupí od 18:00 Gabriela Svárovská, pracovnice Centra pro občanskou společnost.
Host rozvojového večera se bude zabývat správou věcí veřejných, zejména ve vztahu k dodržování
základních lidských práv. Představí specifika dané problematiky a přihlédne k tomu, zda a jak je
možné řádnost správy v konkrétních zemích hodnotit.
„Diskriminace, korupce, neexistence právního státu, nespravedlivé a nefunkční instituce, to je jen malý
výčet příznaků nezdravého systému správy věcí veřejných. Náprava a nastolení správy řádné jsou
základními předpoklady dodržování lidských práv a rozvoje dané země,“ uvádí Jan Klega, pracovník
organizace ARPOK, o.p.s.
Gabriela Svárovská vystudovala žurnalistiku na Univerzitě Karlově v Praze. Nyní pracuje v Centru
pro občanskou společnost, jehož cílem je podpora občanské společnosti v zemích východní Evropy
a střední Asie.
Pořádající nezisková vzdělávací organizace ARPOK, o. p. s. přináší od roku 2004 do škol globální
rozvojové vzdělávání. Pomáhá učitelům, jak učit aktuální témata (např. chudoba, migrace,
odpovědná spotřeba), a otevřeně o nich mluví s žáky. O těchto tématech informuje veřejnost,
a podporuje tak otevřenou a tolerantní společnost a aktivní zapojení lidí do dění kolem sebe.
Akce se koná v rámci Evropského roku rozvoje. Projekt Evropský rok rozvoje v Olomouci je podpořen
z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu
zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
Informace o Evropském roku rozvoje: https://europa.eu/eyd2015/cs
Informace o Centru pro občanskou společnost: http://www.praguecivilsociety.org/
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