
       
 

Koalice Social Watch Česká republika 
a Masarykova demokratická akademie  

zvou na seminář 
pořádaný pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Lubomíra Zaorálka 
 

PO PÁDU – ČAS NA ZMĚNU 
 

23. února 2011 od 17:00  
v Poslanecké sněmovně PČR, místnost č. 205 

 
Krize nemusí být jen tragédií, která slouží jako záminka pro radikální škrty v oblasti sociálních a 
zdravotních výdajů i pro demontáž sociálního státu. Může být i poučením a novým východiskem. Je 
třeba hledat nové cesty, nová řešení. Pamatovat také na to, že žádné ideální řešení neexistuje. 
Vycházet z konkrétní situace a potřeb. Učit se z úspěchů jiných a pamatovat na krachy těch, kteří nám 
byli donedávna dáváni za vzor. A především je nutné dát prostor občanům, zapojit je do 
rozhodovacích procesů a umožnit jim plnou participaci na veřejném životě. 

Na panelu vystoupí: 

Tomáš Tožička (Social Watch) – Evropská a česká Zpráva Social Watch 2010 
                                                          Čas na změnu a vyšší participaci občanů 

Ilona Švihlíková (Alternativa Zdola) – Sociální dopady krize v ČR z makroekonomického 
hlediska  
Linda Sokačová (ProAlt) – Dlouhodobé dopady krize na ohrožené skupiny  
Jiři Silný (Ekumenická akademie) – Změny a integrační procesy v české občanské společnosti 
Marek Hrubec (Centrum globálních studií, MDA) – Alternativní postkrizové scénáře vývoje 
Jan Černý (Masarykova demokratická akademie) - moderace 
 
Prosíme o potvrzení účasti na semináři e-mailem na: bozena.pochova@centrum.cz, nebo 
telefonicky: 224 223 757. 
Poslanecká sněmovna PČR, Sněmovní 1, Praha 1. Občanský průkaz nebo pas s sebou - počítejte 
prosím s tím, že vstup do Sněmovny vyžaduje zapsání občanského průkazu na recepci a proto 
doporučujeme přijít o 10 až 15 minut dříve.  
 
Social Watch je mezinárodní síť občanských organizací usilujících o vymýcení chudoby a jejích příčin, o ukončení 
všech forem diskriminace a rasismu, o zajištění spravedlivé distribuce bohatství a naplňování lidských práv. 
Social Watch prosazuje mír, sociální, ekonomickou, environmentální a genderovou spravedlnost a zdůrazňuje 
právo každého člověka nežít v chudobě. 
Členy české koalice Social Watch jsou: Ekumenická akademie Praha, Centrum globálních studií AV ČR a UK, 
Gender & sociologie SOÚ AV ČR, Gender Studies, Fórum 50 %, Trast pro ekonomiku a společnost, NESEHNUTÍ, 
Masarykova demokratická akademie. 
Další informace: Tomáš Tožička, tel. 603 866 054, tomas.tozicka@educon.cz, Karolína Silná, tel. 604 620 469, 
karolina@ekumakad.cz 


