
ProAlt je občanská iniciativa pro kritiku vládní ch
reforem a na podporu alternativ. Sdružuje lidi všech

profesí , generací  i názorů, kteří  odmí tají  plošné škrty a
neoliberální  reformy v oblasti důchodů, zdravotnictví ,
sociální  a rodinné politiky, pracovní ho práva, školství ,

vědy a kultury a chtějí  jim aktivně čelit. Naší m
krátkodobým cí lem je zastavit vládní  reformy v těchtokrátkodobým cí lem je zastavit vládní  reformy v těchto

oblastech. Naší m dlouhodobým cí lem je vytvářet
aktivní , solidární  a všestranně udržitelnou společnost.

ProAlt nepovažuje přesouvání  daňové zátěže 
z firem a nejbohatší ch na střední  a ní zkopří jmové 

kategorie za řešení  současné krize, stejně jako privatizaci
a komercionalizaci  veřejného prostoru a služeb. 
Převaha 118 poslanců vládní  koalice ve sněmovně Převaha 118 poslanců vládní  koalice ve sněmovně 
hrozí  nastartovat závažné změny, které mohou být

později obtí žně korigovatelné, nebo pří mo nevratné.
Pří kladem budiž plány na nenápadné zpoplatnění

a privatizaci zdravotnictví , zavádění  dvojí ho standardu
lekářské péče. Totéž se týká návrhů na zpoplatnění

a postupnou komercionalizaci vysokého školství .

Naši činnost jsme zahájili v srpnu 2010Naši činnost jsme zahájili v srpnu 2010
zveřejnění m prohlášení  „ Společnost se škrtnout

nedá“, které vyjadřuje základní  hodnoty a ideály,
k nimž se hlásí me. V mezinárodní m měří tku hájí me

sociální  spravedlnost, solidaritu, souměřitelnost
ekonomického postavení  společenských vrstev,

ekologickou udržitelnost a maximální  demokracii jako
praktickou možnost každého občana ovlivňovat svůjpraktickou možnost každého občana ovlivňovat svůj
život i veřejné dění . Odmí táme nárůst sociální ch a

ekonomických nerovností , ekologickou bezohlednost,
privatizaci veřejného prostoru, statků a služeb a
odsouvání  občanů do role těch, kdo bezmocně

přihlí žejí  rozhodování  uzavřených elit.

Veškerou práci v iniciativě ProAltu vykonávají  její
členky a členové zadarmo, avšak je celá řada další chčlenky a členové zadarmo, avšak je celá řada další ch
věcí , které jsou pro chod iniciativy nezbytné a které

vyžadují  finance. Proto má ProAlt transparentní  účet,
na který můžete přispět jednorázovým pří spěvkem,
či zří zení m trvalého pří kazu. Čí slo našeho účtu je

2500104120/2010.

Brněnská skupina Iniciativy ProAlt vznikla v lednu 
roku 2011. Za sebou má několik zorganizovaných demonstrací ,
naposledy 17. 11. spolu s ČMKOS. V Brně chceme mobilizovat 

veřejnost proti vládní m reformám, iniciovat diskusi o 
současných výzvách spojených s hospodářskou a 

ekologickou krizí  a přispí vat k hledání  alternativ k
současné vládní  politice a ekonomicko-politickémusoučasné vládní  politice a ekonomicko-politickému
uspořádání . Dlouhodobě se snaží me spolupracovat 

s další mi občanskými iniciativami a odborovými svazy.
Chceme v Brně povzbudit občanskou aktivitu a ve spolupráci

s mí stní mi iniciativami reagovat na specifické problémy
Brna a jeho okolí .

Uví táme ve svých řadách každého, kdo se chce v Brně
postavit reformám současné vlády. Budeme rádi za
jakoukoliv pomoc. Můžete zejména:

1. Vstoupit do iniciativy ProAlt a pravidelně se podí let
na její  činnosti
2. Sbí rat podpisy na petici a pomáhat na petičně-
informační ch stáncí chinformační ch stáncí ch
3. Rozšiřovat materiály ProAltu ve vašem okolí
4. Pomoci nám zorganizovat diskusi ProAltu na vaší  škole či pracovišti,
ať už v Brně, či jinde v Jihomoravském kraji.
6. Poskytnout prostory pro schůzky, diskuse a přednášky
7. Pravidelně finančně přispí vat na účet iniciativy

Přidejte se k nám!
Kontaktujte nás na brno@proalt.czKontaktujte nás na brno@proalt.cz

Sledujte www.brno.proalt.cz

BRNO


