Shrnutí činností a výsledků Projektu podpory etického vzdělávání
Královéhradeckého kraje pro období 2009 - 2012 ("Projekt ")

Osobně jsem inicioval, získal podporu představitelů kraje a podílel se na realizaci jako gestor:
.

vyhlášení Projektu podpory etického vzdělávaní KHK pro období 2009 – 2012 Radou
kraje (9. 7. 2009) – projekt navázal na zkušenosti s obdobným projektem, který jsem
na kraji prosadil v letech 2003 a 2004.

.

Prohlášení politických stran a veřejných institucí kraje k cílům v oblasti etiky
(13. 12. 2010), které zajistilo „Projektu“ dlouhodobější perspektivu.

V rámci tohoto „Projektu“ se podařilo:
- podpořit semináře, školení a kurzy pro učitele a lektory, přednášky pro ředitele škol
i odbornou veřejnost (v jejich rámci se konaly např. i 2 celostátní konference a letní škola pro
lektory)
- zajistit individuální odbornou pomoc pro školy, které se rozhodly věnovat etickému
vzdělávání
- každým rokem vyhlašovat soutěže v rámci Programů podpory etické výchovy pro základní
a střední školy (v letošním roce získá v rámci tohoto programu finanční příspěvek ve výši
265 000 Kč 13 krajských škol) a poskytnout tak přímou finanční podporu desítkám škol
z Královéhradeckého kraje na rozvoj etického vzdělávání a vzdělávání jejich pedagogů
- vydat metodickou příručku pro učitele a odbornou veřejnost oceněnou MŠMT – rozeslána
cca 500 krajským školám a institucím
- uspořádat cyklus přednášek pro širší veřejnost s aktuální etickou problematikou a zajistit
pro ně kvalitní lektory: senátor Antl, redaktorka ČT Daniela Drtinová, novinář Janek Kroupa,
filosof Jan Sokol, herec a režisér Jan Kačer, předseda Nadace pro boj proti korupci Karel
Janeček, americký novinář Erik Best, sociolog Jan Keller, účastnice misí s Lékaři bez hranic
Terezie Hurychová, ekonomka Ilona Švihlíková
- v rámci „Projektu“ probíhala intenzivní spolupráce s Univerzitou Hradec Králové, Etickým
fórem ČR, Nadačním fondem Josefa Luxe a Skokem do života, o.p.s. – organizací pracující s
mentálně postiženými mladými lidmi

Jsem povoláním inženýr – technik. Zabývám se však intenzivně také etikou. Jsem totiž
přesvědčen o tom, že v mravně rozložené společnosti, ve které se slušnost a poctivost
přestávají vyplácet, je spolu se vzděláváním, kvalitní kulturou a uměním jediným zdrojem
možného zlepšení společenského stavu. A to i stavu sociálního a hospodářskoekonomického, za který jako politik občanům kraje přednostně odpovídám.
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