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Na úvod

� Ano, mezi těmito absurdními představami a praxí stojí 
jen průhledná přepážka jakéhosi navyklého předpokladu, 
že „to nejde“. (Ludvík Vaculík, Nepaměti)že „to nejde“. (Ludvík Vaculík, Nepaměti)

� Nezáleží na velikosti obce, záleží na velikosti fantazie a 
cíle nás všech. (žákyně Coufalová, Frýdlant)







Komunita 

� uskupení lidí, kteří žijí ve vzájemné blízkosti a spojují je společné 
zájmy a vzájemná pomoc

� jakékoliv vnímání společného „dobra“, které může být vytvořeno 
mezi občany

� něco, čeho se dá dosáhnout úsilím občanů� něco, čeho se dá dosáhnout úsilím občanů
� lidé žijící v geograficky definované oblasti, mezi nimi existují sociální 

vazby, jsou citově vázáni k sobě navzájem a k místu, kde žijí
� pocit sounáležitosti, zájem o sebe navzájem, zájem o celou skupinu 

a společná víra, že potřeby členů komunity  budou naplněny skrze 
jejich pospolitost

� organizování sociálních činností takovým způsobem, jenž denně 
zajišťuje lidem  přístup k aktivitám, které jsou nezbytné pro jejich 
každodenní život, v místě, kde žijí

� prostor společného života, otevřený pro setkání a vztahy



Vyvážená (zdravá, udržitelná) 
komunita 

� je různorodou jednotou
� má společný základ sdílených hodnot
� vzájemná péče, důvěra, týmová práce
� rozvinutá efektivní vnitřní komunikace

usnadňuje lidem účast na věcech veřejných� usnadňuje lidem účast na věcech veřejných
� vytváří si vlastní identitu, záměry
� vytváří si vnitřní i vnější vazby
� vychovává, je schopna předávat hodnoty další generaci
� má vyvážené institucionální uspořádání
� je otevřená do budoucnosti
(J.W.Gardner : Budování komunity)



Desatero udržitelné obce 

� Místní výroba – místní spotřeba

� Optimální daňová výtěžnost

� Podpora místních podnikatelů

� Komunikující a informovaní obyvatelé obce 

Spolupracující  obce� Spolupracující  obce

� Dodržování pravidel všemi

� Obyvatelé vytvářejí strategický plán

� Místní vůdci

� Učící se obec

� Spolkový život

� Lokální patriotismus

� Obec pečuje o své děti



Uzavřená společnost

� neurčité je negativní
� kdo poukazuje na problémy, je trestán
� moc rozhoduje o tom, které problémy se zveřejní
� diskuse o typu problému je vyloučena

formy řešení problému jsou předem dány� formy řešení problému jsou předem dány
� expert je ten, kdo ví, co ostatní nesmějí vědět
� problémy zůstávají izolovány
� experty vybírá moc
� laik může experta jen rušit
� řešení problémů se děje centralizovaně, shora 

(upraveno podle Bohuslava Blažka)



Otevřená společnost

� neurčité může být pozitivní
� kdo poukazuje na problémy, je chválen
� nastolování problémů je součást veřejného dialogu
� diskuse o typu problému je počátkem řešení

formy řešení problému se hledají� formy řešení problému se hledají
� expert je ten, kdo odhaluje a/nebo řeší problémy
� společně se rekonstruuje problémové pole
� expertem může být i tvořivý laik
� v zásadních věcech je nejlepším expertem laik
� řešení problémů se děje za účasti veřejnosti

(upraveno podle Bohuslava Blažka)



Na co jsme zvyklí?

� S tímto problémem uděláme to a to : je někdo proti?

� S tímto problémem bychom rádi udělali to či ono : myslíte, že je to 
dobré?

� Co myslíte, že se s tímto problémem má dělat?

� Jaký vlastně máme problém?



Zapojení veřejnosti –
několik námětů

� Čím dřív, tím líp

� Víc hlav víc ví

� Efektivní komunikace je klíčová

� Stanovme a dodržujme pravidla

� Není nad osobní setkání

� Hlejme prostor shody a vnitřní zdroje komunity

� Nepoceňujme proces plánování

� Oslavujme, chvalme, bavme se



Tvorba vize komunity

� vede k aktivizaci místních občanů s cílem zapojit je nejen do diskuse 
o dlouhodobém rozvoji místa, kde žijí, ale také do řešení 
konkrétních problémů, které sami pojmenují a  s důvěrnou znalostí 
místních podmínek navrhnou způsoby jejich odstranění. 

� Jak vypadá naše obec dnes? � Jak vypadá naše obec dnes? 
� Jak by se měla naše obec rozvíjet v budoucnosti? 
� Co pro to můžeme udělat? 
� Takové otázky si občané kladou v průběhu  veřejného setkání, které 

začíná společnou diskusí o současnosti obce, pokračuje snem o 
budoucím vývoji obce a končí formulováním konkrétních projektů a 
vytvořením skupin aktivních občanů, kteří  se chtějí podílet na jejich 
realizaci. 

� Tak se konec společné diskuse a plánování stává začátkem či 
povzbuzením vlastní iniciativy občanů.



O TVK

� Metoda Tvorba vize komunity(dále jen TVK),  v originále 
„Community Visioning: From Vision To Action Forum“ 

� vyvinuta v 90. letech sestrami Delií a Susan Clark ve Vermontu 
(Nová Anglie) 

� První realizace ve střední Evropě: 1997 – 8 Liptovský Hrádok, 
2002 Valašské Klobouky a Bulovka

� jedenapůldenní veřejné diskusní fórum, během kterého se v � jedenapůldenní veřejné diskusní fórum, během kterého se v 
přátelské, tvůrčí atmosféře scházejí občané, aby diskutovali o 
současnosti a budoucím vývoji své obce

� Naše motivace účastnit se života obce, zapojovat se do věcí 
veřejných vychází z vnímání místa, z porozumění místu, kde 
žijeme, a ze zájmu o toto místo a o lidi, kteří tvoří prostor našeho 
domova.

� Lidé nejvíc touží zapojit se do aktivit, které sami vymysleli a 
popsali, cítí se být jejich spoluautory a nositeli a tyto aktivity jsou 
přímo spojeny se zlepšením jejich života.









Zásady úspěšné TVK

� Existuje silný, pro místní lidi důvěryhodný nositel myšlenky 
TVK, který je schopen vytvořit prostor pro otevřenou 
veřejnou diskusi bez podsouvání vlastní agendy. 

� Vznikl pestrý, dělný přípravný výbor 

� Je zajištěna kvalitní komunikace (databáze kontaktů, � Je zajištěna kvalitní komunikace (databáze kontaktů, 
obecní rozhlas, zpravodaj, bubeník, osobní podání, sms...)

� Přípravné období je dostatečně dlouhé, příprava není 
uspěchaná 

� Nositel projektu ovládá principy participace a umí je 
uplatnit v praxi (lze zajistit i cestou externího konzultanta) 

� Obec TVK podporuje, ale nestrhává na sebe pozornost a 
nepřebírá iniciativu



Zásady úspěšné TVK

� Prostředí, podmínky a okolnosti realizace TVK jsou 
nepolitické 

� Území, kterého se TVK týká, je jasně vymezené (například 
obec, část obce, mikroregion, apod.)

� TVK vede zkušený facilitátor 
� Je zajištěna alespoň malá finanční podpora pro zahájení � Je zajištěna alespoň malá finanční podpora pro zahájení 

několika projektů, které jsou výstupem TVK. 
� TVK se nepřipravuje a nekoná v atmosféře konfliktu (v 

obci/komunitě neplane/nevrcholí žádný zásadní konflikt 
� Atmosféra přípravy a realizace zapojení veřejnosti je 

uvolněná, příjemná, vtipná, tvůrčí, zábavná. 



Co je opravdu důležité

� věnuji pozornost procesu, nejen výsledku
� respektuji potřebný čas
� postupujeme od vize k akci, od snu k činu - máme 

dlouhodobý cíl a známe současně 1. krok
� místní lidé jsou těmi nejlepšími odborníky na 

život v obciživot v obci
� 3 rovnocenné etapy : příprava, akce, následná 

péče
� účastníci  jsou autory, spoluvlastníky vzniklých 

projektů - energie, odpovědnost
� nejprve zjišťujeme místní zdroje, pak teprve 

hledáme pomoc ve zbytku světa
� oslavujeme, bavíme se, setkali jsme se!



Blažena Hušková
blahuska@seznam.cz


