„Nebát se a nekrást, a ne nakrást si a nebát se.“
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občana, a že se jedná o činnost,
kterou mnozí z nich již nevědomky
vykonávají. Snaží se vzbudit v lidech
zájem o diskuse, o zasedání místních
zastupitelstev, o hájení svých zájmů,
jinými slovy popřít letargii a rezignaci. Municipalita nejprve probíhá
na jednotlivých školách. Druhé kolo
projektu v podobě semináře se následně koná v Praze. V rámci tohoto
kola probíhají teambuildingové aktivity, dále workshopy zaměřené na
témata místní samosprávy a jejího
studia, korupce a téma místního rozvoje a využívání dotací. V roce 2015
úspěšně proběhl již druhý ročník.

Vážení podporovatelé Nadačního fondu proti korupci,
mílovými kroky se nám blíží naše čtvrté narozeniny, které oslavíme tuto
neděli. Jsme rádi, že se nám za tuto relativně krátkou dobu podařilo
zlojedům natrhnout nejen spaní J.
S prvním číslem letošního roku jsme
se rozhodli Vám podrobněji představit některé ze vzdělávacích projektů
našeho fondu. A to ať se jedná přímo
o námi realizované projekty nebo
projekty dalších subjektů, které jsme
podpořili.
Prvním takovýmto projektem byla
série workshopů Aktivní občan.
Fond se prostřednictvím těchto
pracovních setkání snaží vtáhnout
mladé lidi do veřejného dění. Na
praktických příkladech je zde vysvětlena nezbytnost podpory těch,
kteří poukazují na nekalosti či možnosti spolurozhodovat o veřejných

událostech. Celý workshop vede
mládež k odpovědnosti a citlivosti
na veřejné dění, prakticky ukazuje
možnosti využití veřejně dostupných
nástrojů či zákon o svobodném přístupu k informacím. Aktivní občan
je postaven na vzájemné interakci,
během které jeho účastníci musí
splnit i praktické úkoly.
Dalším ze vzdělávacích projektů je
Municipalita Akademie Mladých
občanů, která je koncipována jako
osvětová akce. Klade si za cíl ukázat
nejen mladým lidem, že podílení se
na místní politice je nejen právo, ale
svým způsobem i povinnost každého

V neposlední řadě se fond zapojil
i do akce Živá knihovna, která funguje téměř totožně jako každá běžná
knihovna ovšem s tím rozdílem, že
v Živé knihovně se knih můžete ptát
na to, co Vás o jejich příběhu zajímá
a hned odstanete odpověď. Knihy
v živé knihovně jsou totiž lidé. Knihy
a čtenáři tak vcházejí do osobního
dialogu. A za půjčení se navíc nic
neplatí.
Nesmíme rovněž zapomenout na
aktivitu společnosti Brodem CoZaTo
– o nemoci jménem korupce, která
je určena pro žáky základních a studenty středních škol. Cílem projektu
je přiblížit, jak se korupce a úplatkářství projevuje v každodenním životě,
co je kvůli ní dražší, horší, méně kvalitní. Jak se s úplatky a korupcí setkají mladí lidé na úřadech, u lékaře,
ve škole, při sportu a také jak se dá
s korupcí bojovat, kde ji hlásit, kde
se poradit, když se s korupcí mladí
lidé setkají. Výuka se uskutečňuje
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za pomoci přitažlivých a srozumitelných forem – často jsou využívány
divadelní scénky ukazující jednotlivé druhy korupce a úplatkářství,
projektové vyučování, do kterého
jsou zapojováni samotní žáci, studenti i učitelé, besedy, debaty, chaty
s lidmi, kteří mají k problematice
co říci. Celým projektem se prolíná
jedna společná linka – tedy to, jak
korupce v Česku ovlivňuje život od
narození až po stáří člověka – tedy
úplatky v porodnici až po všimné

v domově důchodců. Cílem je vytvoření kompletního výukového programu včetně manuálu, videí, učebních listů. Projekt byl nominován na
prestižní Cenu Bílé lilie.
Pokud byste měli zájem se zapojit
do některého z těchto projektů, neváhejte nás kontaktovat.
I nadále samozřejmě budeme pokračovat v našich dalších činnostech a to
ať již oceňováním oznamovatelům
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nebo rozkrýváním korupčních kauz.
Podrobné informace o všech kauzách,
podpořených
projektech
a oceněných oznamovatelích naleznete na našich webových stránkách
www.nfpk.cz.
Držte nám palce v naší činnosti
i letos, jsou potřeba!

