CIVINET Česká a Slovenská republika společně s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., si
Vás dovolují pozvat na konferenci:

Participace veřejnosti na udržitelném rozvoji
a strategickém plánování měst
9. 9. 2020 Pevnost poznání, Olomouc
Konference je určena zástupcům měst (místním politikům, koordinátorům městské mobility,
pracovníkům městských úřadů), kteří se zabývají strategickým plánováním, rozvojem měst a
projekty, kde je potřeba zapojení veřejnosti. Téma participace veřejnosti je pro města velmi
často palčivým a těžce uchopitelným problémem, což může přinést k prosazení a přijetí
potřebných opatření a změn ve městě značný problém. Pokud patříte mezi ty, kteří chtějí být
srozuměni s tím, jakým čelí města nejzávažnější problémy v oblasti participace a dozvědět se,
jak lze tomuto předcházet, pak je pro Vás určen odborný workshop v odpoledních hodinách.
V rámci workshopu se dozvíte a prakticky vyzkoušíte, jak připravit úspěšný participační postup
k řešení městských projektů. Školitelé berou v potaz odlišnou míru zkušeností účastníků
workshopu, proto by si měl nové poznatky z akce odnést jak začátečník, tak i pokročilejší
účastník. Workshopem Vás provedou odborní lektoři, kteří se dlouhodobě věnují zapojování
veřejnosti a mohou předat znalosti, jak nastavit dlouhodobé a účinné participační procesy.
Účast na konferenci i workshopu je bezplatná, ubytování a dopravu si zajišťuje každý
individuálně.
V případě zájmu se můžete účastnit cykloexkurze do Zlína a Otrokovic, kam se následující
den (10. 9.) společným autobusem přesuneme. Registrační formulář je dostupný na
https://www.cdv.cz/akce/.
Místo konání:
Pevnost poznání Olomouc
(Areál Korunní pevnůstky – mapa)
17. listopadu 7
779 00 Olomouc

PROGRAM
STŘEDA 9. ZÁŘÍ 2020
08:30 – 9:00 Registrace účastníků
9:00 – 12:00 Konferenční část
9:00 – 9:10 Přivítání zástupci města Olomouc a Centrem dopravního výzkumu, v. v. i.
9:10 – 9:30 Participační kampaně města Olomouce
Martin Luňáček, Magistrát města Olomouce

9:30 – 10:00 Participační kampaň pod značkou fajnOVA Ostrava,
Ondřej Dostál, Magistrát města Ostravy
10:00 – 10:25 Zkušenosti s nastavením participačního procesu v Bratislavě,
Zora Pauliniová, Metropolitný inštitút Bratislava
10:25 – 10:45 Coffee break
10:45 – 11:15 Participace veřejnosti – zapojení klíčových stakeholderů a nastavení
forem participace
Vojtěch Černý, Agora CE
11:15 – 11:45 Opakované chyby participačních procesů – matka moudrosti nebo
frustrace?
Martin Nawrath, Nadace Partnerství
11:45 – 12:00 Představení slovenské platformy pro participaci
Dominika Belanská
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 14:20 Workshop k nastavení participačního procesu – I. část
14:20 – 14:30 Coffee break
14:30 – 15:55 Workshop k nastavení participačního procesu – II. část
15:55

Zakončení workshopu

15:55 – 16:00 Organizační pokyny k doprovodnému programu, závěrečné slovo
k zakončení konference
16:00 – 17:00 Valná hromada členů spolku CIVINET
17:30 Doprovodný program - komentovaná vycházka s průvodkyní po Olomouci
19:30 Neformální večeře pro zájemce
Více o aktivitách CIVINETu Česká a Slovenská republika naleznete na www.civinet.cz.
Kontakt na organizátory:
Mgr. Michal Bajgart, e-mail: michal.bajgart@cdv.cz, tel.: +420 541 641 233

Akce je podpořena z evropského projektu CIVITAS Satellite.

