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Obsah prezentace

1. Představení o.p.s. Agora CE1. Představení o.p.s. Agora CE

2. Komunikace s veřejností: 2. Komunikace s veřejností: 

a) obecně a) obecně –– předpoklady, předpoklady, a) obecně a) obecně –– předpoklady, předpoklady, 

stupně zapojenístupně zapojení

b) postup procesub) postup procesu

c) c) metody metody –– vedení setkánívedení setkání

3. Závěr 3. Závěr -- diskusediskuse
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Agora Central Europe (Agora CE) byla založena v roce 1998 

s cílem:

• Zlepšit komunikaci a spolupráci mezi občany, politiky y 

úředníkyúředníky

• Rozšířit možnosti samospráv otevřeně plánovat a rozhodovat 

o věcech za účasti občanů

• Zvýšit zájem občanů o místní problémy

• Zvýšit politickou kulturu v České republice

Vzniku Agory CE napomohly dvě holandské sesterské organizace, které nám 

předaly své know-how.  



Projekty Agory CE:

1. Participační projekty - přes 30 projektů zapojování veřejnosti v 

městech ČR: regenerace sídlišť, strategické a územní plánování, 

komunitní plány soc. služeb, doprava, čistota, bezpečnost aj.

2. Diskusní projekty - série debat na aktuální témata , studentská 

debatní soutěž

3. Tréninky, semináře a konference - o zapojování veřejnosti, 

formách a metodách (včetně publikační činnosti)

4. Zahraniční projekty - země bývalé  Jugoslávie,  země bývalého SSSR, 

Albánie, Tádžikistán, Irák.



Komunikace s občany Komunikace s občany 

Proč, s kým, jakProč, s kým, jak
-- co má být cílem, čeho co má být cílem, čeho 

chceme dosáhnoutchceme dosáhnout

-- koho chceme či koho chceme či 

potřebujeme oslovitpotřebujeme oslovit

-- jaké metody jaké metody 

použijemepoužijeme
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Předpoklady komunikace

�� Oboustranná vůle komunikovatOboustranná vůle komunikovat

�� Respekt a důvěraRespekt a důvěra

�� Partnerský vztahPartnerský vztah
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�� KnowKnow--howhow



Participační žebřík 
aneb jak daleko chceme/potřebujeme lidi pustit

�� InformováníInformování

�� KonzultaceKonzultace

�� PPartnerstvíartnerství
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�� PPartnerstvíartnerství

�� Delegování pravomocíDelegování pravomocí

�� Občanská kontrolaObčanská kontrola



Jak - postup procesu zapojení 

veřejnosti

�� Příprava Příprava 

�� Oslovení Oslovení –– motivace motivace 

�� Uspořádání Uspořádání setkánísetkání�� Uspořádání Uspořádání setkánísetkání

�� Vedení setkáníVedení setkání

�� Rozhodnutí Rozhodnutí 

�� Příprava plánů postupuPříprava plánů postupu
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�� Příprava Příprava 

Plán postupu Plán postupu –– časový rozvrh časový rozvrh –– začít včas!začít včas!

Průzkum veřejného mínění Průzkum veřejného mínění –– pro a protipro a proti

Koho chceme oslovit Koho chceme oslovit –– kdo v obci skutečně rozhodujekdo v obci skutečně rozhoduje

�� Oslovení Oslovení –– motivace motivace 

Osobní kontaktOsobní kontaktOsobní kontaktOsobní kontakt

Roznos letáků Roznos letáků –– informace pro i protiinformace pro i proti

Uspořádání akce, přednáškyUspořádání akce, přednášky

�� Uspořádání setkáníUspořádání setkání

ObsahObsah

Forma Forma –– plénum vs. kulaté stolyplénum vs. kulaté stoly

Zpracování výstupů Zpracování výstupů –– informaceinformace 9



�� Vedení setkání Vedení setkání –– facilitace skupinového řešení problémůfacilitace skupinového řešení problémů

�� Divergentní metody Divergentní metody –– rozšíření oblasti zkoumání:rozšíření oblasti zkoumání:

brainstorming, brainstorming, brainwritingbrainwriting, , infobankainfobanka

�� Konvergentní metody Konvergentní metody –– výběr nejvhodnější varianty řešení:výběr nejvhodnější varianty řešení:

laso, N/3, laso, N/3, kriterálníkriterální hodnoceníhodnocení

Shrnutí, závěrShrnutí, závěr. . 

�� Rozhodnutí Rozhodnutí 

�� InformováníInformování

�� Příprava plánů Příprava plánů postupupostupu

�� Realizace.Realizace.
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Hodně úspěchů při 
komunikaci s občany!

Společnost pro demokracii a kulturu

Petra Rezka 12, Praha 4

www.agora-ce.cz


