Zapojování veřejnosti
Cenné poznatky o fungování obce, města, čtvrti či konkrétního místa a návrhy
na jeho zlepšení pocházejí od místních lidí, kteří vědí, co je pro ně nejdůležitější.
Komunita by se měla do plánování zapojit co možná nejdříve, v ideálním případě
před začátkem odborné přípravy projektů. Lidé by měli být motivováni k tomu, aby
se účastnili celého procesu a stali se tak „spolumajiteli“ a „správci“ daného záměru.
Investice do procesu – spolupráce v obci – úspora při realizaci
„Zastupitelům obcí, měst i krajů, pracovníkům státní správy i dalším zájemcům nabízíme nástroje,
jak přeměnit obecnou snahu o demokratické zapojení veřejnosti v odborně vedenou účast obyvatel
na řešení konkrétních problémů daného místa a obce. Včasná investice do komunity se vyplatí
z politického i ekonomického hlediska, neboť lidský potenciál obce je důležitější než jakákoliv
infrastruktura.“
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Zapojování veřejnosti
Pět dobrých důvodů, proč zapojit veřejnost
do rozhodování:
ǟǟ Předejdete bezdůvodnému odmítání.
ǟǟ Poznáte názory, potřeby a přání veřejnosti. Získáte nová řešení a nápady.
ǟǟ Dostanete cennou zpětnou vazbu od různých skupin občanů.
ǟǟ Omezíte projevy vandalismu. Lidé chrání to, co sami vymysleli.
ǟǟ Posílíte vzájemné vztahy obyvatel v obci a vztahy obyvatel k obci samotné.

Nabízíme vám služby na míru:
ǟǟ Vytvoříme plán zapojení veřejnosti pro konkrétní projekt.
ǟǟ Vybereme a zrealizujeme s vámi nejvhodnější techniky zapojení veřejnosti
(rozhovory, plánovací dílnu, diskuzní fórum, tvorbu vize komunity, facilitaci
veřejných projednávání).
ǟǟ Zajistíme propagaci projektu s využitím adekvátních informačních nástrojů.
ǟǟ Poskytneme vám zkušené facilitátory veřejných setkání i experty zvyklé
tvořit projekty s lidmi.
ǟǟ Vyhodnotíme proces zapojování veřejnosti.
ǟǟ Připravíme podklady pro realizaci.

Naše reference

Zapojení veřejnosti do projektu Revitalizace

d M
 ěstská část Brno-střed – facilitace setkání
s veřejností k úpravám veřejných prostranství

podmínek ideové architektonické soutěže.

d I nstitut plánování a rozvoje hl. města Prahy –
Facilitace architektonických soutěžních workshopů
„Císařský ostrov“

vnitrobloků nám velmi pomohla při určování
Zjistili jsme, že lidé, kteří v daném místě žijí či
pracují, mají naprosto jasné představy o jeho
fungování. Na řadu věcí bychom sami bez
znalostí místních obyvatel nepřišli.

d O
 stopovice – zapojení veřejnosti do procesu
zpracování strategického plánu obce
d Vysoké Mýto – facilitace veřejného projednání
„Rekonstrukce náměstí Vaňorného“

Ing. Tereza Tučková
Odbor územního plánování
a rozvoje Magistrátu města Brna
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Plánujeme a tvoříme v partnerství s vámi.
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