Zimní škola rozvojové spolupráce
Termín a místo konání: 7. – 9. ledna 2013, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého
v Olomouci, 17. listopadu 12, zasedací místnost děkanátu
(6. podlaží)

Katedra rozvojových studií Přírodovědecké fakulty UP uspořádá v rámci projektu
RESAREAS (projekt operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Síť
spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí; r.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027) ve dnech
7. – 9. ledna 2013 první ročník Zimní školy rozvojové spolupráce zabývající se tématikou:

Noví aktéři v rozvojové spolupráci?
Program:
Pondělí, 7. ledna 2013
13.00: zahájení (Petr Halaxa, ORS MZV a Martin Náprstek, ČRA)
13.30 – 14.00: Josef Fukan: Motivace k rozvojové spolupráci a stručné shrnutí vývoje
v Československu a v České republice
14.00 – 14.15: diskuse
14.15 – 15.00: Libor Stejskal a Vladislav Günter: úvodní slovo na téma „Armáda a rozvojová
spolupráce – konkurence nebo synergie?“
15.00 – 15.30: diskuse
15.30 – 16.00: přestávka
16.00 – 16.30: Martin Kunstovný: úvodní slovo na téma „Civilně-vojenská spolupráce, role
armády v RS (CIMIC Lipník nad Bečvou)
16.30 – 17.00: diskuse a návrhy
17.00 – 18.00: Pavel Nováček: Rwanda – promítání diapozitivů a diskuse (v případě
nedostatku času lze zrušit)
18:00 – 19.30: raut

Úterý, 8. ledna 2013
9.00 – 10.30: diskuse na téma: Role samospráv (obcí a krajů) v rozvojové spolupráci (s
krátkým úvodním vstupem Ladislava Šnevajse, Františka Johna a zástupce
MZV a ČRA)
10.30 – 11.00: přestávka
11.00 – 12.00: pokračování diskuse na téma: Možnosti zapojení obcí a krajů do rozvojové
spolupráce, jejich motivace a předpokládaná úskalí. Formulace nápadů a
námětů, budou-li.
12.00 – 14.00: oběd
14.00 – 15.00: Jiří Hájek, Mariana Ermlová, Jana Malinová: úvodní slovo na téma „Skauti a
rozvoj“
15.00 – 15:30: přestávka
15.30 – 16.15: diskuse na téma: Může se Junák v ČR významněji zapojit do projektů
rozvojové spolupráce? Pokud ano, jak? Jeho motivace a případná úskalí.
16.15 – 16.45: přestávka
16.45 – 17.30: Jiří Šlégr: úvodní slovo na téma „Poslání křesťanských misií – minulost a
přítomnost“
17.30 – 18.00: diskuse
18.00 – 19.30: raut

Středa, 9. ledna 2013
9.00 – 10.15: panelová diskuse na téma: Působení vybraných řádů a dalších křesťanských
organizací v rozvojových zemích – příležitosti a rizika (s úvodními, cca 5 – 10
minutovými vstupy účastníků, kteří mají s danou problematikou zkušenosti)
10.15 – 10.45: přestávka
10.45 – 12.00: pokračování panelové diskuse na téma: Působení vybraných řádů a dalších
křesťanských organizací v rozvojových zemích – příležitosti a rizika
12.00 – 12.30: předání osvědčení a zakončení Zimní školy rozvojové spolupráce

