KONFERENCE
DOBRÁ RADNICE 2016

Participace, komunikace, transparentnost

23. – 24. března 2016

www.dobraradnice.cz

PROGRAM KONFERENCE
Konference o inovativních metodách participace od informování k participativnímu rozpočtování.
Středa 23. března 2016
9:30 - 16:00 Plénum a diskusní semináře
Rezidence primátorky hl. m. Prahy, vstup vchodem z nároží Platnéřské a Žatecké ulice (naproti Magistrátu,
v budově Městské knihovny, vpravo od jejího hlavního vchodu)

Čtvrtek 24. března 2016
9:30 - 13:00 Dopolední praktické workshopy
Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2
Velký radniční klub Staroměstské radnice, Staroměstské nám. 1/3

V rámci konference se odehraje slavnostní křest a zahájení distribuce Metodiky participativního rozpočtu
pro města v ČR a Metodiky participace, které jsme připravili pro využití v českých obcích.

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané konstruktivně zapojili do rozhodování o rozvoji své obce - lidé sami vymyslí
a rozhodnou, co se má v místě jejich bydliště za obecní peníze vylepšit. Chcete také participativní rozpočet ve Vaší obci?
Na konferenci představíme naši metodiku participativního rozpočtování, kterou nabídneme českým obcím.
www.participativni-rozpocet.cz

Cílem PAKTu je prosadit systémový přístup k participaci tak, aby veřejná správa na různých úrovních aktivně vytvářela
podmínky pro intenzivnější zapojení veřejnosti a občanského sektoru do rozhodování. Vytvořili jsme metodiku
participace, kterou představíme na konferenci, a obecné standardy dobré participace, k jejichž podpoře se obce mohou
přihlásit přijetím Prohlášení PAKT.
www.paktparticipace.cz

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
v rámci EHP fondů.
www. fondnno.cz | www.eeagrants.cz

Středa 23. března 2016 – Plénum a diskusní semináře
Registrace a šálek kávy od 9:30
Plénum 10:00 – 11:15
• PAKT a participativní rozpočet pro Dobrou radnici
Ivana Bursíková, ředitelka Agora Central Europe
• Občan jako největší zdroj inspirace
František Lukl, předseda SMO a starosta města Kyjov
• Podpora občanské participace z programů Evropské komise
Jan Michal, vedoucí zastoupení Evropské komise v ČR
• Proč zapojit obyvatele do rozhodování o místě, kde žijí
Zuzana Vejvodová, starostka MČ Praha – Zbraslav
• Občanská participace očima starosty
Ondřej Lochman, starosta Mnichova Hradiště
Diskusní semináře 11:15 – 15:30
V každém bloku se účastníte toho tématu, které jste si zvolili při registraci na konferenci.
Informování
ZELENÝ SÁL

Metody participace
ČERVENÝ SÁL

Participativní rozpočet
ŽLUTÝ SÁL

Open data

Strategické plánování

Společně pro Zbraslav

I. Blok
11:15 – 12:15

OBĚD 12:15 – 13:15
II. Blok
13:15 – 14:15

Radniční noviny

Odborné partnerské sítě

Moje stopa, Praha 10

III. Blok
14:45 – 15:30

Obecní web

Plánování veřejných prostranství

Inspirace ze zahraničí

Slavnostní křest metodik s přípitkem 15:35
Křest metodik participativních metod a participativního rozpočtu
Monica Stensland, zástupkyně velvyslankyně Norského království v Praze
Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. Prahy
František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova
Petr Hlaváček, ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Anotace diskusních seminářů
I. Blok: 11:15 – 12:15
Informování: Open data
Michal Tošovský, Fond Otakara Motejla
Otevřená vs. veřejně přístupná data, googlování vs. konzumování open-datových služeb. Krátké seznámení s otevřenými
daty, s jejich potenciálem pomoci radnicím lépe koordinovat vlastní práci, lépe ji komunikovat navenek a zapojit veřejnost
do nastavování a zkvalitňování veřejných služeb.
Ondřej Profant, zastupitel hl. m. Prahy, Piráti
Jak se zaváděly opendata.praha.eu? Jaké byly organizační nároky? Jaké technologie jsou použity? Jak se daří zavádět
celoměstská otevřená data v tak velkém městě jako je Praha.

Metody participace: Strategické plánování
Pavel Mička, Agora CE
Je možné s občany a dalšími aktéry efektivně diskutovat tak komplexní téma jako je celkový rozvoj města/obce?
Workshop ukáže, že rozhodně ano a navíc budou představeny konkrétní metody, jak toho docílit.
Participativní rozpočet: Společně pro Zbraslav
Filip Gaspar, místostarosta MČ Praha – Zbraslav
Anna Dušková a Hana Habartová, koordinátorky participativního rozpočtu
Pilotní testování tvorby participativního rozpočtu v desetitisícové městské části Praha-Zbraslav. Ukázka postupu, kterým se
podíleli obyvatelé této okrajové městské části Prahy na rozdělení 600 tisíc korun.

II. Blok 13:15 – 14:15
Informování: Radniční noviny
Oldřich Kužílek, Oživení, Tvorba vyváženého radničního zpravodaje – MANUÁL pro dobré radniční periodikum
Radniční periodika jsou silným nástrojem komunikace na místní úrovni, výrazně ovlivňují veřejnost. Jsou však médii
veřejné služby za veřejné peníze, nelze je zneužívat k jednostranné propagaci. Zákon jim ukládá zajišťovat vyváženost a
objektivitu. Co tomu brání? Jak je lze naplňovat?.
Pavel Zelenka, radní MČ Praha 7
Pavel Zelenka představí zkušenosti s povolební rekonstrukcí radničního zpravodaje Prahy 7. Jaký k tomu byl vlastně
důvod, ale hlavně jak celá tato práce probíhala a jak zpravodaj vypadá a funguje dnes.
Metody participace: Odborné partnerství jako nástroj participace
Martina Macurová, CpKP střední Čechy
Seminář otevře diskuzi nad možnostmi využití nástrojů participace formou Odborných partnerství v oblastech, kde je
podstatné aktivní zapojení odborníků - poskytovatelů sociálních a návazných služeb, kteří působí v rámci větších územních
celků, např. daného kraje/více krajů nebo po celém území ČR. Dále se bude diskutovat, jaké jsou možnosti přenosu
výstupů těchto partnerství do místní komunity a propojení s možnostmi a specifiky daného území. Seminář se zaměřuje na
sdílení zkušeností z Partnerských koalic v oblasti azylového bydlení a podpory péče o naše blízké v domácím prostředí.
Participativní rozpočet: Moje stopa, Praha 10
Kateřina Vávrová, koordinátorka participativního rozpočtu, ÚMČ Praha 10
Více než stotísícová městská část Praha 10 otestovala metodu participativního rozpočtování na tvorbě rozpočtu nazvaného
Moje stopa zaměřeného na úpravy veřejných prostranství. Z něj bude v roce 2016 realizováno 7 konkrétních návrhů v
hodnotě téměř 5 miliónů korun.
III. Blok 14:45 – 15:30
Informování: Obecní web
Vít Savický, soutěž Zlatý Erb
Jak se dělá kvalitní web? Webové stránky jsou nedílnou součástí komunikace mezi obcí a jejími občany. Webů je však
hodně a jsou mezi nimi velké rozdíly.
Metody participace: Plánování veřejných prostranství
Martin Nawrath, Partnerství o. p. s.
Chcete s veřejností plánovat proměnu konkrétního veřejného prostranství? Nebo přemýšlíte o tom, jak s obyvateli
diskutovat celkovou koncepci využití veřejných prostranství města? Na workshopu se seznámíte jak s potřebnými nástroji
a metodami účasti veřejnosti, tak s případovými studiemi a praktickými zkušenostmi.
Participativní rozpočet: Inspirace ze zahraničí
Zuzana Krivošová, koordinátorka participativního rozpočtu Bratislava, Nové Mesto
V městské části Bratislava Nové Mesto funguje participativní rozpočtování již třetím rokem. V letošním roce se bude
tímto způsobem rozhodovat již o 250 tis. EUR. Postup odlišný od přístupů v Praze 10 i v Praze - Zbraslav přiblíží zástupci
Kancelárie Participace, kteří koordinují celý proces.

Čtvrtek 24. března 2016 – Praktické workshopy
9:30 - 13:00 Workshopy probíhají paralelně.
Participativní rozpočet
Probíhá ve Velkém radničním klubu Staroměstské radnice, 3. patro, Staroměstské nám. 1/3, Praha 1
Jak připravit participativní rozpočet ve Vašem městě?
Vojtěch Černý, Agora Central Europe
Chcete také realizovat participativní rozpočet, ale nejste si jisti, jak začít? Představíme Vám hlavní kroky, které musíte
projít. Dozvíte se, čím musíte projít při přípravě formální podoby tohoto procesu zakončeného usnesením zastupitelstva.
Naplánujete si konkrétní podobu zapojení veřejnosti do sestavování rozpočtu. Dozvíte se více o tom, jak participativní
rozpočet zpropagovat a zatáhnout do jeho realizace veřejnost.
Metody participace
Oba workshopy probíhají prostorách Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1
Veřejná prostranství: Od místa k městu
Martin Nawrath, Partnerství o.p.s.
Chcete s veřejností plánovat proměnu konkrétního veřejného prostranství? Nebo přemýšlíte o tom, jak s obyvateli
diskutovat celkovou koncepci využití veřejných prostranství města? Na workshopu se seznámíte jak s potřebnými nástroji
a metodami účasti veřejnosti, tak s případovými studiemi a praktickými zkušenostmi.
Strategické plánování obce či města jako příležitost pro participaci místních aktérů
Pavel Mička, Agora Central Europe
Je možné s občany a dalšími aktéry efektivně diskutovat tak komplexní téma jako je celkový rozvoj města či obce?
Workshop ukáže, že rozhodně ano a navíc budou představeny konkrétní metody, jak toho docílit.

Konferenci Dobrá radnice 2016 pořádají
Agora Central Europe, www.agora-ce.cz
Agora CE je nezisková organizace, která usiluje o upevňování demokratických principů ve společnosti,
zlepšování dialogu a navazování partnerství mezi státní správou, samosprávou, širokou veřejností a dalšími
subjekty. Věnujeme se participativním metodám zapojení veřejnosti do rozhodování radnic (např. participativní
příprava strategických plánů, participativní rozpočet) a vzděláváme mladou generaci k lepší schopnosti
přemýšlet a debatovat o aktuálních společenských problémech (debatní projekt Studentská Agora,
studentská simulace zastupitelstva).

CpKP střední Čechy, www.cpkp.cz
CpKP střední Čechy je nestátní nezisková organizace, jenž usiluje o posílení principů přímé demokracie,
transparentnosti a vůbec o zlepšení správy věcí veřejných. Prosazuje přístupy založené na zapojování
veřejnosti do rozhodování a principu partnerství. Našimi partnery jsou hlavně města, obce a regiony
Středočeského kraje, městské části Prahy ale i některé úřady a instituce na národní úrovni.

Partnerství, o.p.s., www.partnerstvi-ops.cz
Poskytujeme služby pro obce, mikroregiony, kraje správy CHKO, školy a firmy. Máme
profesionální tým expertů a dvacet let zkušeností.
Chcete turistický ruch, dopravu či rozvoj obce proměňovat inovativně a v dlouhodobém
horizontu? Potřebujete dát neotřelým nápadům podobu projektu, který má šanci na financování
nebo s vedením vašeho projektu pomoci? Využijte služeb Partnerství, o.p.s. Zakládáme si na
profesionalitě a vstřícnosti.

