Transparency International ČR a zástupci broumovských občanů budou diskutovat o problematice dotací
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Víte, jak to bylo s dotacemi na Měšťanský pivovar v Broumově? A zajímá vás, co bude
s pivovarem dál? Jak se mohou obyvatelé Broumova zapojit do rozhodování o veřejných
prostředcích a vychází jim místní radnice vstříc? Na tyto a mnoho dalších otázek se bude
odpovídat na veřejné debatě 23. dubna od 17 hodin v broumovském Informačním centru.
{jathumbnail off}
Přijďte si poslechnout názory občanských aktivistů, politiků i zástupců nejznámější mezinárodní
neziskové organizace bojující proti korupci a za transparentnost veřejné správy.

Už celé desetiletí visí otazníky nad využitím dotací pro areál někdejšího broumovského
pivovaru. Na co využít dotace? Na stavbu sportovního nebo kulturního centra? Nebo na něco
jiného? Měšťanský pivovar zároveň není jediným objektem, na který lze čerpat evropské i jiné
dotace, které mohou výrazně zvelebit samotný Broumov i bezprostřední okolí.

Arnold Vodochodský, radní města Broumova k tomu říká: "Pozitivní přínos dotací vidím tam,
kde se investuje do budování či rekonstrukcí infrastruktury, vzdělávání a posilování
zaměstnanosti. Dle mého názoru je však velká část projektů, které čerpají evropské peníze,
proinvestována za nesmysly anebo přímo rozkradena."

"Existuje řada pozitivních příkladů, kdy se díky aktivitě občanů podařilo prosadit užitečný
projekt. Občané musejí chtít se angažovat, ale musí také vědět, jak svoje názory efektivně
prosazovat. I k tomu má sloužit tato akce," říká k tomu programový ředitel Transparency
International – Česká republika Radim Bureš.
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V návaznosti na tuto veřejnou debatu uspořádá Transparency International ČR v pondělí 29.
dubna od 17 hodin v broumovském Infocentru Kurz občanské protikorupční sebeobrany. Cílem
této vzdělávací akce je seznámit občany s možnostmi, jak se chovat, když se setkají s korupcí a
jak korupčnímu jednání zabránit, aniž by přitom byli ohroženi oni či jejich blízcí.

Obě akce se uskuteční v rámci projektu Kurzy občanské protikorupční sebeobrany, který je
financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v
rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
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