Pražská škola alternativ
PROGRAM: ŘÍJEN 2012
Pravidelné pondělní diskuse

Místo konání: DIVUS, jižní křídlo, Bubenská 1, Praha 7

Budova bývalých Elektrických (později dopravních) podniků nad stanicí metra Vltavská. Vchod od magistrály.

Pražská škola alternativ bude mít v zimním semestru
jedno zastřešující téma: privatizaci a deprivatizaci veřejných služeb.
1. 10. 2012 PRIVATIZACE A DEPRIVATIZACE ZDRAVOTNICTVÍ
Debata věnovaná zdravotnictví vyjde od popisu situace v České republice. Funguje tu řada zdravotních pojišťoven, někteří podnikatelé
18.00
budují impéria spojující pojišťovny, nemocnice i dodavatele některého zdravotnického zboží. Jistou alternativou je snaha stávající
slovenské vlády omezit počet zdravotních pojišťoven na jednu. To bereme jako příklad snahy o posílení veřejného vlivu na zdravotnictví.
Vystoupí: Michal Sojka (tiskový mluvčí České lékařské komory), účastník/účastnice ze Slovenska v jednání
Moderuje: Patrik Eichler (Masarykova demokratická akademie)

8. 10. 2012 PRIVATIZACE A DEPRIVATIZACE ŠKOLSTVÍ
Zaměříme se na současný stav základních, středních a učňovských škol, postavení vyučujících a výsledky školské politiky v oblasti
18.00
vzdělanosti a úrovně absolventů a absolventek. Soustředíme se také na to, jakou roli hraje vzdělanost v naší společnosti: rezignovali

jsme na kvalitu vzdělání a schopnost samostatně a kriticky myslet a vnímáme vzdělání jen jako směnný statek potřebný pro trh práce?
Vystoupí: Markéta Vondráčková (místopředsedkyně ČMOS PŠ - školských odborů) a Petr Pavlík (Fakulta humanitních studií UK)
Moderuje: Linda Sokačová (Iniciativa ProAlt)

15. 10. 2012 PRIVATIZACE A DEPRIVATIZACE
18.00
DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Mají být důchody nástrojem sociálního ochrany, nebo finančním produktem bank? Jaké jsou cíle a limity reformy důchodového
systému? Je smyslem sociálních služeb zajišťování důstojné kvality života, nebo jde o neefektivní plýtvání penězi? A jak bychom měli
vnímat sociální služby?
Vystoupí: Anna Šabatová (Český helsinský výbor), Vladimír Špidla (Masarykova demokratická akademie) a Erik Čipera (Asistence o.s.)
Moderují: Lukáš Němec a Štěpán Lohr (Iniciativa ProAlt)

22. 10. 2012 PRIVATIZACE A DEPRIVATIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU
Veřejný prostor za posledních dvacet let prodělal výrazné změny. Otevřel se svobodným aktivitám občanů ale stal se brzy i oblastí,
18.00
kterou stále více okupují soukromé zájmy. Veřejný prostor ubývá na úkor soukromých zón a roste snaha regulovat a sledovat chování
občanů tam, kde ještě zbývá. Prostor se stává komoditou a bez občanského odporu se bude dále vytrácet z našich sídel. Ochrana
veřejného prostoru, jako prostoru občanského, je bojem o demokracii.

Vystoupí: Silvia Ruppeldtová (Utopia SK), Milena Bartlová (kunsthistorička, VŠUP) a Michaela Pixová (Prague Watch) – v jednání
Moderuje: Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha)

29. 10. 2012 SHRNUJÍCÍ WORKSHOP: ZDRAVOTNICTVÍ, ŠKOLSTVÍ,
18.00
DŮCHODY A SOCIÁLNÍ SLUŽBY, VEŘEJNÝ PROSTOR
V úvodu workshopu budou shrnuty základní myšlenky předchozích čtyř pondělních večerů Pražské školy alternativ. Jednotlivými
tématy se poté budou zabývat čtyři diskusní skupiny s cílem formulovat společnou pozici a doporučení. Výsledky práce budou
prezentovány na konci večera opět v plénu.
Úvodní příspěvek: Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha)
Diskusní skupiny povedou: P atrik Eichler (Masarykova demokratická akademie), Linda Sokačová (Iniciativa ProAlt),
Lukáš Němec a Štěpán Lohr (Iniciativa ProAlt), Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha)

Projekt Pražská škola alternativ
je financován
Nadací Rosy Luxemburgové.

Projektu se účastní:
Alternativa zdola, Centrum globálních studií, Ekumenická akademie,

Eurolsolar, Masarykova demokratická akademie, ProAlt, Socialistická solidarita,
Socialistický kruh, Social Watch. Ve spolupráci s DIVUS Studio.

sledujte informace na

www.ekumakad.cz a www.pragerkabarett.cz

