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Klíčové znaky:

Prostřednictvím tohoto postupu se vnitrostátní vzdělávací střediska
a justiční akademie snaží poskytnout řešení pro vzdělávací potřeby a
otázky související se vzděláváním na místní úrovni a/nebo zajistit větší
dostupnost prezenční formy vzdělávání pro soudce a státní zástupce,
kteří působí v regionech, které jsou vzdáleny od ústředního
vzdělávacího subjektu (a tudíž snížit logistické náklady a současně se
zaměřit na potenciálně vyšší počet účastníků).
Obvyklým přístupem je začlenění těchto decentralizovaných činností do
ročního plánu vzdělávání národního vzdělávacího střediska v rámci
celkové národní strategie. Uznává se však existence nezávislého
vzdělávání na místní úrovni podle uvážení místních úřadů nebo soudů.
Bulharsko představilo zajímavý příklad kombinace obou systémů.
Akademie každoročně umožňuje oblastním soudům, správním soudům
a oblastním státním zastupitelstvím požádat o předem stanovené
granty akademie s cílem usnadnit organizaci regionálního vzdělávání
týkajícího se konkrétních témat obecného nebo místního zájmu. Je-li
žádost schválena, je rozpočet spravován na regionální úrovni
a vynaložené výdaje jsou následně přezkoumány a schváleny akademií.
Žadatelé předkládají ve stanovené lhůtě návrh rozpočtu. Zvolí si rovněž
téma ze studijního programu institutu, nebo navrhnou nové téma,
existuje-li v daném regionu konkrétní vzdělávací potřeba. Pokud je
návrh schválen a pokud již akademie zpracovala dané téma v rámci
některé ze svých vzdělávacích činností, poskytne vlastní vzdělávací
materiály. Není-li tomu tak, poskytne akademie pomoc při určování či
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doporučení možných školitelů a navázání potřebného kontaktu mezi
školitelem a žadatelem. Za logistiku a veškeré ostatní podrobnosti
týkající se organizace akce odpovídá žadatel.
Tento postup přispívá k zachování rovnováhy mezi poptávkou po
vzdělávání a jeho nabídkou, jelikož každý bulharský soudce má právo
zúčastnit se každý rok tří vzdělávacích kurzů podle svého výběru
a akademie v Sofii není s to přijmout ve svých prostorách tak vysoký
počet potenciálních účastníků.
Kontaktní údaje Národní institut spravedlnosti (National Institute of Justice (NIJ))
instituce
14 EkzarhYossif Str
BG 1301 Sofie
Bulharsko
Tel. + 359 2 9359 100
Fax + 359 2 9359 101
E-mail: nij@nij.bg
Internetové stránky: http://www.nij.bg
Další poznámky

Organizace takovýchto decentralizovaných vzdělávacích činností
představuje dobře známý standardní DOBRÝ POSTUP, který se
uplatňuje ve většině vzdělávacích institucí v EU.
Výše popsaný bulharský příklad, který není sice sám o sobě
přenositelný, lze použít jako nápad k hypotetickému zlepšení stávajících
systémů v zemích, které mají totožný právní rámec, jenž místním
soudům nebo státním zastupitelstvím umožňuje uskutečňovat
vzdělávací činnosti jménem národních vzdělávacích středisek nebo pod
jejich dohledem.

Zdroj: Pilotní projekt – Evropské justiční vzdělávání: „Část 1 – Studie o osvědčených postupech ve
vzdělávání soudců a státních zástupců“, kterou provedla Evropská síť pro justiční vzdělávání.
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