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POZVÁNKA NA WORKSHOP

Environmentální nestátní neziskové organizace: partner
nebo soupeř veřejné správy?
Rozhodování v oblasti životního prostředí není jen pravomocí státu a státní správy, ale jedná se o
záležitost ryze veřejnou. V řadě případů občané považují své zapojení do rozhodování za
nedostatečné a hledají alternativní cesty, jak svoji účast na řešení problémů zvýšit. V takových
případech vstupují do hry také environmentálně zaměřené NNO a vzhledem k tomu, že mají obvykle
více zkušeností, informací, a často i důslednosti, stávají se často mluvčími obyvatel. V této situaci se
dostávají do kontaktu se zástupci veřejné správy a podle charakteru problému, také do pozice
partnera nebo protivníka. Bohužel do pozice partnera méně často. Cílem workshopu je proto na
případových studiích umožnit zástupcům veřejné správy i NNO společné řešení modelových situací a
vzájemným poznáním umožnit lepší komunikaci i v reálném životě. Workshop obsahuje minimum
klasických přednášek, jeho hlavní část tvoří práce ve „smíšených“ skupinách a následná prezentace
výsledků skupin v plénu všech účastníků. V jeho rámci budou řešeny různé pilotní situace, vycházející
ze skutečných případů, přizpůsobených cílům workshopu (např. projednávání investičních záměrů v
rámci procesu EIA), ve kterých si účastníci budou moci vyzkoušet různé role.

DÍLČÍ TÉMATA





Příklady zapojení NNO do řešení problematiky ochrany životního prostředí, spolupráce s
orgány veřejné správy, příklady zbytečných konfliktů a hledání cest, jak se jim vyhnout
Poznání různorodého spektra environmentálních NNO, včetně jejich zaměření
Účast veřejnosti při rozhodování v oblasti životního prostředí

TERMÍN KONÁNÍ
1.-2. října 2013

MÍSTO KONÁNÍ
Horizont Resort Beskydy, Kunčice pod Ondřejníkem, http://www.horizontresort.cz

RÁMCOVÝ PROGRAM
Program začíná exkurzí (1.10.2013, 10:30 hod.), dále následuje workshop v prostorách školicího
střediska (1.10.2013, od 14:00 hod.). Závěr workshopu je plánován na 2.10.2013 do 16.00 hod.

CENA
Workshop je pro všechny účastníky bezplatný, veškeré náklady, s výjimkou cesty do Kunčic pod
Ondřejníkem, kde je zajištěno ubytování, jsou hrazeny z OPVK (Regol:http://www.regol.conbios.eu).

KONTAKT
Více informací a možnost přihlášení najdete na Internetové stránce
http://www.regol.conbios.eu/index.php?action=Environmentalni-nestatni-neziskove-organizace-%96partner-nebo-souper-verejne-spravy?-1, případně se prosím obraťte na zástupce projektu na adrese
info@raddit.cz, případně na tel. č. 732 505 668 (od 21.9.2013 739 460 212).

