Zápis z veřejné debaty Otevřené město
Datum: 27. 2. 2020
Místo: Třebíč, Městský úřad
Seznam zúčastněných: viz prezenční listina
Zúčastněné organizace:
Otevřená společnost o.p.s
Transparency International
Městský úřad Třebíč

Průběh workshopu:
Cílem diskuse bylo propojovat témata transparentnosti a rovnosti žen a mužů s přihlédnutím
k prostředí městského úřadu. Proč a jak učinit řízení města transparentnější? Proč a jak
otevřít komunální politiku ženám? Workshop pro komunální politiky/političky, zastupitelé/ky,
úředníky/ce města, ale i další zájemce/kyně. Cílem je představit a propojit témata
transparentnosti, protikorupčních opatření a rovnosti žen a mužů na úrovni samosprávy.

Diskuze:

Korupční situace
•

Setkání s korupcí není náhodné

•

Kdo rozhoduje o finančních prostředcích (nebo

•

právech a povinnostech) a má možnost rozhodnutí

•

ovlivnit, s korupční nabídkou se téměř jistě setká

•

Na setkání s korupcí je třeba být připraven

Indikátory korupce
•

„urychlená“ rozhodnutí

•

rozptyl v rozhodnutích

•

utajování informací

•

změny / ztráty dokumentů

•

porušování pravidel pro vyloučení střetu zájmů

•

styky s účastníky

•

život nad poměry

•

neochota vyjasnit pravidla a zavést transparentní způsoby hodnocení

•

službu získá osoba nemající na ni za daných podmínek nárok

•

nákup a prodej zboží a služeb za podmínek zjevně nevýhodných

•

stanovení kritérií pro nákup a prodej, které může splnit pouze jeden z

•

uchazečů

•

nedodržování podmínek smlouvy atd.

Výstupy:
Téma rovnosti žen a mužů je integrálně propojené s tématem korupce, protože zvýhodňování, které
je podstatnou korupce lze identifikovat, i když je někdo zvýhodňován (zejména muži), respektive
znevýhodňován (zejména ženy) na základě svého pohlaví.
Důsledky / Proč je korupce špatná?
•

porušování pravidel nahlodává morálku, důvěru,

•

etiku a hodnoty ve společnosti

•

je nefér a omezuje právo na stejné zacházení

•

vede k rozkrádání veřejných peněz, které potom

•

jinde chybí

•

paralyzuje ekonomiku a to i v mezinárodním měřítku

•

vytváří podhoubí pro organizovaný zločin

