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До доброчесного
бізнесмена.
Щодо підтримки курсу відкритих
безкоштовних лекцій - “Хто вигадав
державу і як з нею жити сьогодні?”.
ГО «ІнСоц» – некомерційна громадська організація, місія якої –
сприяння демократичним перетворенням в Україні та формування
громадянського суспільства шляхом проведення освітніх заходів.
З 15 квітня у Центральній бібліотеці м. Дніпро ми проводимо цикл відкритих
безкоштовних лекцій під спільною назвою “Хто вигадав державу і як з нею
жити сьогодні?”. Olga Slavina - кандидат політичних наук (Ph.D.)
В цілому, нами заплановано дев’ять лекцій. Їх теми ми наводимо нижче.
«ІнСоц» не є типовою громадською організацією, які здебільшого
забезпечують свою роботу за рахунок реалізації грантових програм. У нас інше
бачення формування та розвитку громадського суспільства. Замість роботи від
гранту до гранту, ми прагнемо займатись організацією освітніх інтерактивних
заходів для громадян на постійній основі, що, звичайно, потребує фінансових
витрат. Саме для ще якіснішої та інтенсивнішої роботи, «ІнCоц» звертається
до однодумців, слухачів, потенційних партнерів, спонсорів за допомогою у
забезпеченні регулярності заходів шляхом добровільних внесків. Об’єднуючи
зусилля та ресурси (інтелектуальні, технічні, фінансові) разом ми забезпечимо
якісніший контент, надійну працюючу рекламу та ефективніше досягнення
нашої мети – розбудови активного й відповідального громадянського
суспільства. Залучайтеся! Підтримуючи «ІнСоц», ви зміцнюєте соціальну
синергію!
Підтримати ГО "Інститут соціального проектування": Рахунок у ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК". Код ЄДРПОУ 41215284. Р/р 26005050309469, МФО 305299.
Не платник ПДВ. Призначення платежу: "безповоротна фінансова допомога".

План публічних лекцій
“Хто вигадав державу і як з нею жити сьогодні?”
Лекція 1. Стаціонарний бандит: держава як конструкт, або Що сучасна
соціальна теорія знає про походження держав? + Гра в “Цивілізацію” (і
дискусія по питаннях “Як держава вирішує питання виживання та розвитку?”)
Лекція 2. Як сформувались інститути, в яких ми живемо: або чому
відбуваються революції і яка їхня ціна?
Лекція 3. “Гаражна економіка”: як сучасні українці вибудовують
стосунки з державою та чому беруть на себе деякі з її базових функцій
Лекція 4. Що ми знаємо про Зомію? + Дискусія “Мистецтво бути
непідвладним”
Лекція 5. Кант, Макіавеллі та Арістотель відвідують кабак: або роль
моральної філософії в обговоренні сучасних політичних проблем + Гра “Як
зміниться світ, якщо казати виключно правду” + Дискусія “Чи завжди
раціональні аргументи ведуть нас до прийняття ліберальних цінностей?”
Лекція 6. Польські олені, Обама та колективна пам’ять українців: як
подолати тяжіння минулого (за О. Зінченком).
Лекція 7.Цінності, що мажуться на хліб: що спочатку - цінності чи
економіка?
Лекція 8. Чому в українців високі паркани? Довіра VS Страх:
нематеріальні активи сталого розвитку (за матеріалами Української
миротворчої школи) + Дискусія “Як ми можемо інвестувати в довіру?”
Лекція 9. Обговорення книги Б. Гаврилишина “Дороговкази в майбутнє.
До більш ефективних суспільств” (1980): 40 років потому.

Голова ГО “ІнСоц”

Олена Михлик.

