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Centrum pro komunitní práci  
ve spolupráci s Nadací Partnerství a týdeníkem Ve řejná 
správa si Vás dovolují pozvat na workshop na téma 

 
 
 
 

ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI DO ROZHODOVACÍCH PROCESŮ  
STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY 

 
spojený s ocen ěním vít ězů sout ěže 

 
 
 
 

 
 
 
 

Workshop je ur čen pro politiky a ú ředníky obcí, m ěst, 
mikroregion ů, kraj ů, zástupce nestátních neziskových 

organizací a další zájemce. 

 V PANELOVÉ DISKUZI VYSTOUPÍ: 
 

� zástupce Ministerstva životního prost ředí  
� zástupce Ministerstva vnitra 
� zástupce Centra pro komunitní práci  

 
Workshop se bude konat 29. ledna 2008  v budov ě Ministerstva 
vnitra  (nám ěstí Hrdin ů 3, 140 21 Praha 4) - budova bývalého 
Centrotexu , stanice metra Pražského povstání. 
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PROGRAM WORKSHOPU 
 
9:30–10:00 Prezence ú častník ů 
 
10:00–10:05 Zahájení workshopu, úvodní slovo  
 
10:05–10:20 Informace o sout ěži O lidech s lidmi  
 a její mezinárodní rozm ěr  
 
10:20–11:45 Zapojování ve řejnosti v České republice a    
               zahrani čí – sou časné trendy (panelová diskuze)  

 P ředstavení pracovní skupiny pro zapojování 
veřejnosti p ři Ministerstvu vnitra 
 Metodika pro zapojování ve řejnosti do p řípravy 
vládních dokument ů 
  

11:45-12:00 P řestávka 
 
12:00-12:25 Vyhlášení výsledk ů sout ěže O lidech s lidmi - 

Cena za podporu místní demokracie a spolupráci s 
NNO za rok 2007 – kategorie Zapojování 
veřejnosti 

 
12:25-13:10 Prezentace ocen ěných projekt ů 
 
13:10–14:00 Ob ěd 
 
14:00–15:15 Principy zapojování ve řejnosti v Komunitním 

plánování sociálních služeb – panelová diskuze 
  
15:15–15:25 P řestávka 
 
15:25-15:50 Vyhlášení výsledk ů sout ěže O lidech s lidmi - 

Cena za podporu místní demokracie a spolupráci s 
NNO za rok 2007 – kategorie Komunitní plánování 
sociálních služeb 

 
15:50-16:30 Prezentace ocen ěných projekt ů 
 
16:30–16:45 Shrnutí a záv ěr workshopu 
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Program bude up řesn ěn 24. 1. 2008. 
Občerstvení zajišt ěno. 
 
V p řípad ě zájmu o ú čast na workshopu prosím vypl ňte 
registra ční formulá ř na následující stran ě a zašlete jej do 
21. 1. 2008 na adresu konference@cpkp.cz . 
 
Kapacita sálu je 112 míst, žádáme Vás proto, abyste  se 
zaregistrovali v čas. 
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REGISTRACE 

 

Potvrzuji ú čast na workshopu na téma  Zapojování ve řejnosti do 
rozhodovacích proces ů státní správy a samosprávy .  

 

Titul, Jméno a P říjmení:......................................

  

Organizace: ....................................... ...  

Funkce: ..........................................  

E-mail: ..........................................  

Telefon: ..........................................  


