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TLAČOVÁ SPRÁVA

Správnych kandidátov v komunálnych voľbách pomôže vybrať
kampaň neziskových organizácií
Bratislava, 1. október 2014 - Koalícia neziskových organizácií a občianskych
iniciatív vedená Inštitútom SGI a Odkazprestarostu.sk dnes spustila kampaň
SprávniKandidáti.sk. Cieľom kampane je pomôcť verejnosti urobiť lepšie a
informovanejšie rozhodnutie, komu dať svoj hlas 15. novembra v komunálnych
voľbách.
Do volených funkcií v samospráve sa hlásia tisícky kandidátov a kandidátiek s cieľom
ovlyvňovať verejné dianie. Zorientovať sa v tom, aké sú ich záujmy, je pre verejnosť
náročné. Internetová kampaň Správni kandidáti jej chce ponúknuť prehľadný a rýchly
návod, ako sa oboznámiť s ich prioritami a lepšie sa rozhodnúť.
Odborný tím kampane pripravil sériu konkrétnych deviatich opatrení, ktorých
presadenie by malo prispieť k vyriešeniu chronických problémov samospráv. Medzi
ne dlhodobo patrí nedostatočné informovanie verejnosti o obstarávaniach,
obsadzovaní pracovných miest, hospodárení a rozhodovaní samosprávy, ale aj
zneužívanie mestských či obecných novín na politický boj alebo vytváranie prekážok
občanom, ktorí sa chcú aktívne zapájať do diania vo svojom meste či obci. Opatrenia
sú navrhnuté tak, aby zabránili týmto problémom už pri ich vzniku a celkovo prispeli k
lepšiemu a otvorenejšiemu fungovaniu samosprávy. Sú finančne nenáročné a každé
z nich zahŕňa aj praktický príklad, akým je prijatie všeobecne záväzného nariadenia
či zmena rokovacieho poriadku zastupiteľstva.
Kandidáti a kandidátky do volených funkcií v komunálnych voľbách majú možnosť
prihlásiť sa k jednotlivým opatreniam a verejne sa zaviazať, že ich budú v prípade
zvolenia dôsledne presadzovať.
Na webovej stránke kampane www.spravnikandidati.sk sa verejnosť môže zoznámiť
s jednotlivými opatreniami, rozhodnúť sa, ktoré sú pre ňu dôležité a priebežne až do
volieb sledovať, ktorí kandidáti a kandidátky sa k ich presadzovaniu zaviazali.
Rok po voľbách odborný tím kampane prinesie zhrnutie, ako sa zvoleným
kandidátom a kandidátkam podarilo splniť záväzky a do akej miery ich politická
činnosť podporovala alebo bránila obsahu a cieľom opatrení, ku ktorým sa v kampani
prihlásili.

Kampaň podporujú:
- Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)
- Nadácia otvorenej spoločnosti (NOS - OSF)
- Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO)
- Inštitút pre verejné otázky (IVO)
- Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika (KI)
- Transparency International Slovensko (TIS)
- Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS)
- Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS)
Pre viac informácií o kampani SprávniKandidáti.sk, prosím, kontaktujte:
Ctibor Košťál, Inštitút SGI, e-mail: kostal@governance.sk, mobil: 0907 234 633
Veronika Frankovská, Inštitút SGI, e-mail: frankovska@governance.sk, mobil: 0904 308 192
Inštitút SGI je občianske združenie, ktoré sa venuje kontrole verejných zdrojov, politikám
pracovného trhu, inkluzívneho vzdelávania, a informačnej politike. Spravuje internetové
portály www.odkazprestarostu.sk a www.demagog.sk. Viac informácií o občianskom združení
na www.governance.sk.
Odkazprestarostu.sk je internetový portál, ktorý umožňuje obyvateľom nahlasovať problémy,
ktoré ich trápia v ich meste či obci. Začínal v Bratislave, no v súčasnosti je k dispozícii
obyvateľom už v 73 samosprávach. Od svojho vzniku vo februári 2010 prispel k vyriešeniu
viac ako 4300 podnetov.

