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Týždeň otvoreného vládnutia je pre všetkých, ktorí
veria, že občania majú byť súčasťou rozhodnutí svojej
vlády.
Počas tohto týždňa sa stretnú všetci tí, ktorých cieľom
je otvorené vládnutie,
aby si navzájom vymenili nápady, diskutovali
o riešeniach, a aby bola vláda zodpovedná voči svojim
občanom.
Či je témou zapájanie všetkých relevantných aktérov
do verejných
politík či zlepšovanie prístupu k informáciám, alebo
boj proti korupcii, Týždeň otvoreného vládnutia je
jedinečnou príležitosťou pre všetkých, aby spoločne
vytvorili ambiciózne záväzky k otvorenému vládnutiu.

KEDY?

23. - 25. SEPTEMBER 2020

KDE?
STARÁ TRŽNICA, BRATISLAVA

PRE KOHO?
PRE AKTÍVNYCH OBČANOV,
MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE,
PREDSTAVITEĽOV ŠTÁTNEJ
SPRÁVY, MIEST, OBCÍ,
KRAJOV, PEDAGÓGOV,
VYSOKÉ ŠKOLY, VEDCOV,
PODNIKATEĽOV, FIRMY,
VŠETKÝCH, KTORÍ CHCÚ
ZLEPŠIŤ KULTÚRU
VLÁDNUTIA NA SLOVENSKU.

TÝŽDEŇ
OTVORENÉHO
VLÁDNUTIA 2020

NAČO SA MÔŽETE TEŠIŤ?
Presný program stále dolaďujeme, ale jednotlivé dni na vás čakajú
napríklad...

23. 9.
Streda

24. 9.
Štvrtok

25. 9.
Piatok

Partnerstvo

Právny štát

Participácia

Prvý deň otvoríme panelovou diskusiou
o rôznych pohľadoch na partnerstvo –
zo
strany
štátu,
samosprávy,
mimovládnych
neziskových
organizácií...

Druhý deň venujeme princípom
právneho
štátu
a
otvoreného
vládnutia, najmä výzvam zlepšovania
transparentnosť, boju proti korupcii.

V posledný deň sa pozrieme na
participáciu ako nástroj otvoreného
vládnutia. Inšpirujeme sa v susednom
Rakúsku,
kde
sa
priamo
od
najpovolanejších
dozvieme
o
rakúskych štandardoch participácie.
V priebehu dňa sa budeme venovať
najmä mladým ľuďom a nástrojom,
vďaka ktorým môžu vyjadrovať svoje
názory a postoje na verejné politiky a
dianie v spoločnosti.

Celý deň budeme cez workshopy či
prezentácie prakticky ukazovať, ako
funguje
partnerstvo
v
realite
Slovenska. Samosprávy určite uvítajú
praktické školenia zamerané na
zverejňovanie informácií na svojich
webstránkach, vedcov, vysoké školy či
výskumníkov určite poteší diskusia o
potrebe prijímať rozhodnutia na
základe faktov, nie domienok.
Večer ukončíme veľkou verejnou
prezentáciou projektov mimovládnych
neziskových organizácií, zameraných
na zlepšenie fungovania verejnej
správy na rôznych úrovniach.

Otvoríme otázku zapájania občanov
do
tvorby legislatívy na úrovni
parlamentu, či prístup občanov k
volebnému
právu
nielen
zo
zahraničia,
ale
aj
z
hľadiska
prístupnosti.
Štátni úradníci určite ocenia praktické
školenia zamerané na etiku v štátnej
službe,
konkrétne
postpy
pri
oznamovaní korupcie. Tí, ktorí sa
venujú
poskytovaniu
dotácií
z
verejného rozpočtu sa určite radi
zapoja do diskusie o transparentnosti
poskytovania dotácií.
Večer nás čaká spoločný výstup so
Zastúpením Európskej komisie na
Slovensku o stave právneho štátu.

Zástupcovia
samospráv,
štátu,
základných, stredných, či vysokých
škôl, ale aj mimovládne neziskové
organizácie
sa
dozvedia
o
participatívnych rozpočtoch, o tvorbe
stratégií pre mladých s mladými.
Určite ocenia informácie o potrebách
mladých na vidieku, či o participácií
mladých na školách.
Večerný program otvárame spoločne
s mestom Bratislava všetkým, ktorí
chcú vedieť viac o plánoch mesta na
najbližších desať rokov a chcú
nevšedným spôsobom vyjadriť svoj
názor.

SLEDUJTE NAJNOVŠIE INFORMÁCIE
HTTPS://BIT.LY/OGP_WEEK_2020

ÚRAD SPLNOMOCNENCA
VLÁDY SR
PRE ROZVOJ
OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI
CUKROVÁ 14
813 39 BRATISLAVA
HTTPS://WWW.MINV.SK/?ROS
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