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Úvod a představení



O občanské participaci (definice, aktéři, výhody a
nevýhody, principy)



Metody a techniky



Ukázky participačních procesů

Agora Central Europe (Agora CE) – občanské sdružení bylo
založeno v roce 1998 s cílem pomoci:
•

Zlepšit komunikaci a spolupráci mezi občany a radnicemi

•

Rozšířit možnosti radnic otevřeně plánovat a rozhodovat o věcech
za účasti občanů

•

Zvýšit zájem občanů o místní problémy

•

Podporovat rozvoj místní demokracie v České republice

•

Zvýšit politickou kulturu v České republice

Agora CE byla založena za pomoci holandské sesterské organizace Stichting
Agora Europa a holandského Institutu pro veřejnost a politiku.

Naše aktivity:
• realizujeme projekty zapojování občanů do rozhodování ve městech
i regionech v ČR a zahraničí
jako součást těchto projektů nebo samostatně organizujeme anketní a dotazníková
šetření, zpracováváme jejich výstupy, pořádáme veřejná setkání, řídíme práci
pracovních skupin, zpracováváme výsledky celého procesu a připravujeme podklady
pro rozvojové plány měst a regionů v konkrétních oblastech.

• pořádáme a řídíme veřejné debaty, setkání a diskuse ke konkrétním
tématům
• vedeme odborná školení s tématikou používání nových metod
komunikace s občany v oblasti veřejné správy
• poskytujeme poradenství v oblasti zapojování občanů do
rozhodování a realizace veřejných debat a diskusí

Tématické zaměření participačních projektů
(více než 40 projektů v ČR a zahraničí):
• KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
• STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ ZA ÚČASTI VEŘEJNOSTI
• ÚZEMNÍ ROZVOJ, ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR S ÚČASTÍ OBČANŮ
• COMMUNITY POLICING
• REGENERACE SÍDLIŠŤ, PLÁNOVÁNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY, ČISTOTY,
BEZPEČNOSTI



Jaké jsou vaše zkušenosti s
participací?



Co o participaci a zapojování
veřejnosti víte?

Občanská participace
➲ Vymezení pojmu
➲ Aktéři participačních
procesů
➲ Výhody a nevýhody

➲ Dělení participace
➲ principy

Vymezení pojmu

(1)

Široké pojetí participace:
„Občan, který přijde k volbám nebo chce promluvit na veřejném shromáždění,
se podílí na veřejném životě stejně jako rodiče, kteří vychovávají své děti k
odpovědnosti nebo jako mládež, která dobrovolně pomáhá postiženým dětem.“
Gardner,J.E.: Budování komunity

Nejužší pojetí participace:
„…..takové aktivity jednotlivců, které směřují k více či méně přímému ovlivňování
a výběru rozhodovatelů a/nebo určitých akcí.“
Verba,S. Nie,N.H:Participation in America

Vymezení pojmu

(2)

Obecné definice:
„obecný model pro politické, sociální a ekonomické rozhodování, které je
založeno na předpokladu, že rozhodovací proces je nejefektivnější odehrává-li se
co nejblíže, těm, kteří jsou tímto rozhodnutím ovlivněni“
The Public Administration Dictionary
„….přístup kdy veřejné autority vstupují do neformálních kontaktů s občany, od
kterých získávají jejich názory, přání, zkušenosti a zájmy….. Veřejné autority pak
mohou přijít s politikami, které jsou šité na míru potřebám občanů.“
Citizen participation: a source of inspiration to the European Union?

Místo závěru ?
„občanská participace je přirozeným rozšířením
stávající reprezentativní demokracie, nejde proti
jejímu smyslu, ale dává ji nové možnosti a
umožňuje ji formulovat politiky, které jsou
v souladu s představami celé společnosti.“

Aktéři participačních procesů
Veřejná autorita
politici, úředníci,
státní úřady

Experti

Nezávislé subjekty
(prostředník)

Občané
Jednotlivci, NNO

Investoři
podnikatelé

Aktéři participačních procesů
Někdy se užívá označení
STAKEHOLDER
= kdokoliv (jednotlivec, skupina nebo organizace), kdo může
ovlivnit nebo kdo je ovlivněn daným procesem, projektem,
programem atd.

Místní správa a občané
• Po roce 1989 euforie a nadšení, snaha řešit velké množství
problémů při omezených zkušenostech i finančních zdrojích +
vzniká neziskový sektor
• V polovině 90. let se prohlubuje propast mezi představiteli
místní správy (ONI) a občany (MY). Přednost dostává politické
vyjednávání nad širším dialogem a hledáním konsenzu.
• Přelom století přináší větší důraz na občanskou participaci a to
díky přenosu zkušeností ze zahraničí a požadavkům EU.

Zákonné předpoklady pro zapojení
občanů v ČR
• Listina základních práv a svobod
• Zákon o svobodném přístupu k informacím (č.106/1999 Sb.)
• Zákon o právu shromažďovacím (č.84/1990)
• Zákon o právu petičním (č.85/1990)
• Zákon o místním referendu (č. 298/1992)
• Zákon o obcích (č. 128/2000 Sb.)
• Zákon o krajích (č. 129/2000 Sb.)
• Další speciální zákony z různých oblastí (životní prostředí,
sociální služby, uzemní plánování a stavební řád...)
• Jednotlivé vyhlášky a programy ministerstev zahrnující
zapojení občanů

Kriteria pro úspěšné projekty občanské
participace
Téma projektu
• problém lokálního charakteru
• výsledek projektu = konkrétní činnost
• problém, jehož řešení je v zájmu veřejnosti
• možnost různých konečných řešení
Organizace projektu
• nadšení propagátoři projektu
• aktivní účast veřejných činitelů - reálnost výsledků
• nutnost investovat lidské i finanční zdroje

Výhody participace
Proč je vhodné občany zapojit ?
 Good Governance
otevřenější a průhlednější rozhodování
občan jako součást rozhodovacího procesu
spoluzodpovědnost za rozhodnutí
 Community building
nové vazby mezi aktéry
polidštění rozhodovacích procesů
 Kvalitnější rozhodovací proces
generují se nové nápady
odhalení skrytých problémů
učení se od druhých
 Veřejné rozhodování je efektivnější
hledání kompromisních řešení
veřejná podpora pro dané rozhodnutí
vyšší kontrola
 Růst důvěry v demokratický systém
participace posiluje reprezentativní demokracii

Nevýhody participace
Námitky proti občanské participaci
 Nahrazení reprezentativní demokracie
občané vykonávají veřejnou kontrolu
politici plní svůj mandát a zastupují občany
občané mají možnost nedat politikům svůj hlas
 Veřejná autorita rozhoduje promyšleně
občané jsou laici
rozhodují ad hoc (bez promyšlené koncepce)
 Zneužití nátlakovými skupinami
kdo jsou „aktivisté“, NNO; za koho vystupují
ohrožení procesu věčnými stěžovateli a oponenty
 Rozhodovací proces je delší a nákladnější
 Někde není participace možná vůbec
např. řešení krizových situací,
obrana a bezpečnost.....

CO ZNAMENÁ SPOLUPRÁCE S AKTÉRY
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tradiční a interaktivní přístup

ČAS

IMPLEMENTACE –
NIŽŠÍ KVALITA, MÉNĚ
ÚSPĚŠNÉ, NEPOCHOPENÍ,
KOMPROMISNÍ PLÁN SE
SLABOU PODPOROU

IMPLEMENTACE –
VYŠŠÍ KVALITA,
PROSADITELNOST A
UDRŽITELNOST. SNAŽŠÍ
IMPLEMENTACE. VYSOKÁ
MÍRA PODPORY OD
KOMUNITY

Dělení participace (1)
Participační žebřík (S.Arnstein, 1969) : Jde o strategii, prostřednictvím které
se nemajetní lidé mohou zapojit do určování toho, jakým způsobem budou
předávány informace, stanovovány cíle a priority, alokovány veřejné
prostředky,...... Zkráceně to znamená způsoby, kterými mohou iniciovat sociální
změny, díky kterým budou moci se i oni podílet na přínosech plynoucích ze
společnosti.“

OBČANSKÁ KONTROLA

Participace

DELEGOVÁNÍ MOCI
PARTNERSTVÍ
USPOKOJOVÁNÍ VEŘ. MÍNĚNÍ

„KVASI“participace

KONZULTACE
INFORMOVÁNÍ

NEparticipace

TERAPIE
MANIPULACE

S.Arnstein, 1969

připraveno na základě původního participačního
žebříku S. Arnstein (1969)

Dělení participace

(2)

ROZHODOVÁNÍ

Aktéři sami rozhodují o
svých záležitostech

PARTNERSTVÍ

Aktéři spolupracují s
veřejnou autoritou

KONZULTACE
ZPĚTNÁ VAZBA
NÁMITKY
INFORMOVÁNÍ

Veřejná autorita naslouchá
aktérů
Veřejná autorita zjišťuje
reakce aktérů
aktéři mohou vyjádřit své
námitky
Veřejná autorita informuje

Tři úrovně zapojení veřejnosti – OECD, 2001

INFORMOVÁNÍ

KONZULTACE

AKTIVNÍ PARTICIPACE

Informování

Konzultace

Aktivní participace

jednosměrná
komunikace od
rozhodovatele
k občanů. „pasivní
přístup“ poskytnutí
informací a „aktivní“
informovaní.

obousměrná vazba
(zejména zpětná
vazba). Veřejná
autorita stanovuje
témata (připravuje
otázky) a vede
jednání.

vztah mezi občany a veřejnou
autoritou založený na vzájemném
respektu a partnerství. Občané jsou
přímo zataženi do výběru témat
k diskusi a společně také navrhují
řešení. Konečné rozhodnutí a
odpovědnost za něj je stále na
veřejné autoritě.

Metody a techniky
Tradiční

Inovativní

Aktivní
participace

•referendum
•volby

Konzultace

•účast ve výborech a komisích
•účast v osadních výborech
•názorové průzkumy

Informování

•zákon 106/1999 Sb.
•úřední deska
•účast na jednání
zastupitelstva
•nahlížení do zápisů z jednání
rady

•plánovací víkend
•pracovní skupiny
•workshop
•občanská porota
•sousedské výbory
•ankety, dotazníkové šetření
•rozhovory, telefonická anketa
•panel
•veřejné setkání
•posezení u kávy
•občanské informační centrum
•tiskové konference
•letáky, brožury, zpravodaje
•výstavy a prezentace
•hromadná korespondence
•telefonní linka

Kontrola:
Petice, stížnosti, ombudsman

On-line metody:
E-mailové upozornění,
diskusní forum, on-line
názorové průzkumy

7 kroků k zapojení veřejnosti
1 krok: Příprava
V této fázi probíhají diskuse s pracovníky
radnice a politiky, zaměřené na problémy
místní komunity, které by se měly stát
předmětem dalšího jednání. Jedním
z úkolů je také zjistit, zda na radnici
existuje podpora pro interaktivní
rozhodování. Je obzvláště nutné, aby
zastupitelé a pracovníci radnice
podporovali celou koncepci účasti občanů
na řešení vybraných problémů.

PŘÍPRAVA
URČENÍ
PRAVIDEL
ZAPOJENÍ
VEŘEJNOSTI
VÝBĚR
PRIORIT
ŘEŠENÍ
A VÝBĚR
ROZHODOVÁNÍ
IMPLEMENTACE

7 kroků k zapojení veřejnosti
2 krok: Určení pravidel hry
Aby měl projekt naději na úspěch, je
nutné stanovit některá základní pravidla.
Nejlépe to lze provést tak, že město
schválí dokument, který definuje cíle
projektu a činnosti vykonávané v rámci
projektu. Každý, kdo se bude chtít
zúčastnit diskuse, bude muset tato
pravidla přijmout.

PŘÍPRAVA
URČENÍ
PRAVIDEL
ZAPOJENÍ
VEŘEJNOSTI
VÝBĚR
PRIORIT
ŘEŠENÍ
A VÝBĚR
ROZHODOVÁNÍ
IMPLEMENTACE

7 kroků k zapojení veřejnosti
3 krok: Zapojení veřejnosti
Co si občané myslí o zvolených
tématech? Jaké jsou jejich priority? To
vše lze zjistit pomocí názorových
průzkumů v novinách, uspořádáním
procházky s občany po problémových
místech ve městě nebo například
telefonickým dotazováním, při kterém
se zastupitelé a pracovníci radnice
sami ptají občanů. Volba metody závisí
na řešeném problému.

PŘÍPRAVA
URČENÍ
PRAVIDEL
ZAPOJENÍ
VEŘEJNOSTI
VÝBĚR
PRIORIT
ŘEŠENÍ
A VÝBĚR
ROZHODOVÁNÍ
IMPLEMENTACE

7 kroků k zapojení veřejnosti
4 krok:Výběr priorit – první veřejné setkání
Všichni, kdo se o dané téma zajímají
(zastupitelé, pracovníci radnice, nevládní
organizace, občané i podnikatelé) jsou pozváni,
aby se zúčastnili diskuse u kulatého stolu.
Diskuse se nejdříve soustředí na výsledky
z předcházející fáze. Cílem je sestavit seznam
prioritních problémů a možných řešení. Na závěr
setkání zájemci z řad přítomných vytvoří
pracovní skupiny.

PŘÍPRAVA
URČENÍ
PRAVIDEL
ZAPOJENÍ
VEŘEJNOSTI
VÝBĚR
PRIORIT
ŘEŠENÍ
A VÝBĚR
ROZHODOVÁNÍ
IMPLEMENTACE

7 kroků k zapojení veřejnosti
5 krok: Řešení a výběr
Pracovní skupiny se pravidelně scházejí po
dobu několika měsíců. Diskutují a připravují
akční plány řešení. Práce ve skupinách se
účastní občané, nevládní organizace,
pracovníci radnice i zastupitelé. Výsledky –
akční plány řešení jsou předloženy
veřejnosti i zastupitelstvu na druhém
veřejném setkání, kde se zároveň diskutuje
o různých možnostech řešení.

PŘÍPRAVA
URČENÍ
PRAVIDEL
ZAPOJENÍ
VEŘEJNOSTI
VÝBĚR
PRIORIT
ŘEŠENÍ
A VÝBĚR
ROZHODOVÁNÍ
IMPLEMENTACE

7 kroků k zapojení veřejnosti
6 krok: Rozhodnutí
Zastupitelstvo svým usnesením
rozhodne o tom, které části akčních
plánů budou realizovány, vyčlení
prostředky na zvolené projekty a
sestaví časový plán realizace. Důvody,
které je vedly k danému rozhodnutí,
sdělí zastupitelé občanům.

PŘÍPRAVA
URČENÍ
PRAVIDEL
ZAPOJENÍ
VEŘEJNOSTI
VÝBĚR
PRIORIT
ŘEŠENÍ
A VÝBĚR
ROZHODOVÁNÍ
IMPLEMENTACE

7 kroků k zapojení veřejnosti
7 krok:Implementace
Úředníci odpovědní za realizaci akčních
plánů pravidelně informují o postupu
(každé tři měsíce). Informace mohou
předávat buď prostřednictvím médií nebo
osobně na setkáních s občany, kteří se
projektu účastnili.

PŘÍPRAVA
URČENÍ
PRAVIDEL
ZAPOJENÍ
VEŘEJNOSTI
VÝBĚR
PRIORIT
ŘEŠENÍ
A VÝBĚR
ROZHODOVÁNÍ
IMPLEMENTACE

Agora Central Europe
Společnost pro demokracii a kulturu

Petra Rezka 12, Praha 4
www.agora-ce.cz
e-mail: pavel.micka@agora-ce.cz

