Memorandum o spolupráci samosprávy se spolky
navrhnout a prosazovat memorandum se spolky

Spolky a samospráva
-

Průběžný dialog mezi volenými zástupci a občany je nezbytnou součástí politické
kultury samosprávy MČ Praha 6.

-

Samospráva MČ Praha 6 proto podporuje rozvoj občanské společnosti jako jednoho
ze základních pilířů demokratického fungování společnosti.

-

Spolky, sestávající z aktivních občanů na Praze 6, jsou pro samosprávu MČ Praha 6
jedním z partnerů pro konstruktivní dialog, který je pro pozitivní budoucí rozvoj MČ
Praha 6 nezbytný.

-

Spolky jsou přirozenými nositeli expertní znalosti v oblasti jejich působnosti. Jejich
znalosti a informace jsou neopominutelnou součástí sběru informací a vyhodnocení
problému z oblasti jejich působení. Jejich znalost přispívá k výběru nejvhodnější
varianty řešení daného problému

-

Pro úspěšné řešení daných problémů Prahy 6 je nezbytné nastavit procesy správy
MČ Praha 6 tak, aby systematicky zahrnovaly komunikaci s občany.

-

Spolky si jsou vědomy, že jejich postoje jsou jedním z podkladů pro rozhodování
samosprávy, které je vždy orientované na maximálně dosažitelný konsensus.
Výsledné samosprávné rozhodnutí proto musí být vždy řádně zdůvodněno a musí být
v zájmu obyvatel Prahy 6.

-

Hlavním smyslem většiny spolků je koordinace a řešení společných problémů a
aktivit na lokální úrovni. Spolky jsou vždy jen sdružením samostatných
rovnoprávných občanů, kteří vůči sobě mají stejná práva a povinnosti a jediným
nástrojem dosahování společných cílů je kultura jednání a nalezení maximální shody.
Samospráva Prahy 6 tento princip vítá a podporuje, aby spolky usilovali i v rámci
samosprávy Prahy 6 pro konkrétní problémy o hledání co nejširší podpory volených
zastupitelů.

Šestka
-

Samospráva Prahy 6 dává v radničním časopise prostor minimálně jedné tiskové
strany za účelem publikace názorů spolků a informací o činnosti spolků. Publikované
texty nesmí obsahovat zavádějící informace. Publikované texty musí být v souladu s
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Tiskovým zákonem (č. 46/2000 Sb).
-

Publikace textů spolků v rámci vyhrazeného prostoru v časopise Šestka přispívá k
názorové vyváženosti časopisu.

-

Texty publikované spolky v časopise Šestka jsou pro samosprávu podnětem pro
věcné řešení problémů, které články popisují.

Setkání se starostou
-

Jedním z formátů pro komunikaci spolků se samosprávou jsou tzv. setkání spolků se
starostou, kterých se kromě starosty účastní radní a další zástupci samosprávy. Tato
setkání se konají minimálně pětkrát ročně.

-

Na setkání spolků se starostou se probírají předem dohodnutá témata. K tématům
setkání samospráva zajistí přítomnost gesčně příslušných radní, popřípadě dalších
zaměstnanců samosprávy.

-

Ze setkání spolků se starostou vznikají po oboustranně odsouhlasené výstupy, které
popisují závěry ze setkání a úkoly, které z nich vyplývají. Tyto úkoly jsou spolky a
samosprávou dále řešeny dohodnutým postupem.
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