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Občanské projekty jsou „smart“ 1 příležitostí pro moderní radnice, jak rozvíjet veřejný
prostor ještě lépe, efektivněji a v užší spolupráci s místními. Pro občany a aktivní organizace
představují možnost, jak pomoci zlepšovat prostředí s ohledem na jejich potřeby.
Velká část měst a obcí však neví, jak potenciál těchto aktivit využít, nebo se o to
snaží, ale s minimálním výsledkem. Proto jsme se rozhodli hledat společně se
zástupci veřejné správy a iniciátory cestu, jak projekty realizovat co nejlépe.
Prvním výstupem této snahy bylo vytvoření Manuálu (www.obcanskeprojekty.cz). Druhým
navazujícím krokem je aktuální nabídka semináře, který bude v teoretické i praktické rovině
reflektovat současnou situaci včetně potřeb konkrétního města / obce / organizace.
Semináře pro prvních 7 přihlášených organizací / skupin budou částečně hrazeny z grantu (viz níže).

1. Pro koho je seminář určen?
›› Zájemci mohou být z řad zástupců veřejné správy, aktivních občanů a neziskových či
odborných organizací, které působí na území České republiky i v zahraničí (u semináře mimo
ČR je nutná předchozí individuální domluva). V případě zájmu ze strany veřejné správy
může být přínosná účast jak politických představitelů města či obce, tak zaměstnanců
úřadu, kteří s občanskými projekty přicházejí nebo budou přicházet do styku.
›› Horní hranice pro počet účastníků první části semináře není dána, u druhé části
je to 15 lidí. Minimální počet účastníků u dotovaného semináře je 7.

2. Jak bude seminář probíhat?
›› Seminář se skládá ze dvou částí, které proběhnou ve dvou po sobě jdoucích dnech:
1.	úvod do tématu občanských projektů a zjištění konkrétních potřeb
vašeho města, obce nebo organizace (cca 2 hodiny)
2. workshop s hledáním řešení pro tyto potřeby (cca 3 hodiny)
›› Během první části vám na praktických příkladech představíme problematiku
občanských projektů (hlavní body Manuálu). Následovat bude diskuse o konkrétních
potřebách, tématech či problémech daného města, obce nebo organizace,
na jejímž základě připravíme workshop. Druhý den vám pak během společné
práce pomůžeme najít řešení na míru vašim nejdůležitějším potřebám.
›› V případě potřeby jsme schopni se domluvit i jinak (např. realizovat jen první část).

1 Koncept „Smart City" staví na promyšlené práci s různorodými zdroji pro zvýšení kvality života
ve městě. Vedle moderních technologií pro správu měst a obcí do něj patří právě chytré využívání přínosů
participačních a občanských projektů, během kterých veřejná správa využívá poznatků a energie
aktivních občanů a naplňuje tak své cíle mnohem efektivněji a s dlouhodobým dopadem.

3. Kdo seminář povede?
›› Organizátorem semináře je spolek Pěstuj prostor, z. s. Seminář povedou zkušení facilitátoři
a odborníci, kteří se dlouhodobě zabývají rozvojem veřejného prostoru, participací
a občanskými projekty – např. sociolog Petr Matoušek, architekt Marek Sivák nebo krajinářská
architektka Karla Kupilíková. Předpokládaný počet facilitátorů na jednom semináři jsou dva.

4. Jak se přihlásit?
›› Vyplňte a odešlete on-line přihlášku: https://bit.ly/op-2020-prihlaska
›› Následně se vám ozveme a domluvíme podrobnosti. Přihlašování není časově
omezené, počet realizovaných seminářů však závisí na naší kapacitě.

5. Cena a právní rámec
›› Cena semináře je 15.000 Kč (bez ohledu na počet účastníků). Semináře pro prvních 7
zájemců (organizací / skupin) budou dotované z grantu Ministerstva kultury ČR a tito
zájemci se budou podílet na celkové ceně semináře částkou 5.000 Kč. Po obdržení vaší
přihlášky vás budeme kontaktovat, abychom se domluvili na podrobnostech, a vyzveme vás
k zaslání objednávky na Pěstuj prostor, z. s. (IČO: 03388140). Potřebné zázemí a vybavení
(místnost, promítací techniku, flipchart, drobné občerstvení a další potřeby) zajistí zájemce.
›› Podmínkou získání dotace na seminář je jeho realizace v roce 2020 na území ČR. S ohledem
na jeden z cílů těchto seminářů, kterým je ověření Manuálu pro občanské projekty v praxi,
musí být v rámci sedmi dotovaných jak seminář pro veřejnou správu, tak i pro aktivní
občany / organizace. Vyhrazujeme si právo na základě informací z přihlášky posoudit přínos
semináře pro konkrétního zájemce a případně upřednostnit dalšího zájemce v pořadí.

6. Kontaktní údaje
›› Případné dotazy zasílejte na e-mail: obcanskeprojekty@pestujprostor.cz,
nebo volejte na telefon: 777 593 692 (Marek Sivák).
Pěstuj prostor, z. s. si vyhrazuje právo nabídku ukončit nebo změnit její podmínky.

Informace o organizátorovi
Pěstuj prostor, z. s. je uskupení architektů a dalších odborníků usilujících o kvalitní rozvoj
měst. Působí ve veřejném prostoru, podporuje komunitní a participační projekty a snaží
se o osvětu v oblasti architektury a urbanismu. Je členem Platformy pro veřejný prostor,
jejímž zaměřením je městské plánování orientované na člověka (Human Centered
Urban Design) a která sdružuje odborníky z různých oblastí úzce spolupracujících
na projektech rozvoje veřejného prostoru obcí a měst v České republice.
O občanských projektech
Vznikají z přirozeného zájmu lidí a obvykle jsou iniciovány zájmově, místně či jinak propojenou
skupinou občanů, případně aktivním jednotlivcem nebo organizací, k nimž se postupně
připojují další podporovatelé. Nejsou realizovány primárně pro komerční zisk. Může se
jednat o jednorázové či pravidelné oživování veřejného prostoru (např. sousedské setkání,
kulturní festival), o fyzickou proměnu místa (např. umístění lavičky, úprava vnitrobloku,
výsadba zeleně, umělecká instalace) anebo o vzdělávací aktivity (nap. odborné přednášky,
tematická setkání). Na rozdíl od projektů „participačních“ (tj. iniciovaných veřejnou správou
se zapojením občanů) zde nesou iniciátoři spoluzodpovědnost za naplnění projektu.

