
Pracovní podklad:
Materiál shrnující dobrou 

praxi získanou v rámci 
realizace projektu 
Com.Unity.Lab a 

východiska pro Ostravu

1Jedná se o živý dokument, který může být průběžně doplňován či aktualizován s ohledem na další vývoj projektu na lokání úrovni



Mapování
Lisabon
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1

2009
Plán rozvoje 

bydlení

Strategickými cíli bylo 
zlepšit kvalitu života ve 

městě, územní 
soudržnost a 

podporovat sociální 
soudržnost. 

432

2010
Definice a termín 
„prioritní oblasti“

Oblastí s 
nedostatečnými socio-

ekonomickými, 
urbánními a 

enviromentálními 
podmínkami.

2010
Vymezení 
indikátorů

Nejprve vzešlo 50 lokalit.  Po 
řadě vysoce participativních 

workshopů s městskými 
organizacemi, komisemi pro 

bydlení a městský rozvoj, 
obvody, sdruženími obyvatel se 

to rozrostlo na 61 lokalit

červen 2010
Identifikace 61 

lokalit

5

Veřejná projednání mapy 
doplněna o kvantitativní 
data získaná od občanů 

prostřednictvím 
dotazníkového šetření 

zrealizovaného s pomocí 
obvodů a občanských 

asociací

září 2010
Veřejná

projednání

67

listopad 2010
Finální mapa

Finální mapa obsahuje 
67 lokalit

srpen 2012
Územní plán

Mapování je součástí 
Lisabonského hlavního 

plánu podporujícího 
rozhodovací proces 

veřejné správy na všech 
úrovních města

8

2015
Monitoring dat

9

2021
Monitoring dat

10

Aktualizace dat s ohledem na data vzešlá ze 
Sčítání lidu 2011 a v souvislosti s tím -zavedení 

nového ukazatele: environmentální uk. a posílení 
stávajících ukazatelů o nové.

Socioekonomický index: nízká úroveň vzdělání, 
nekvalifikované zaměstnání, nezaměstnanost, 

závislost na sociálních dávkách
Urbánní index: budovy a jejich zařízení, základní 
školy a počet lékařských ambulancí, mobilita –

dostupnost MHD, obchody a další občanská 
vybavenost (blízkost kulturních, sportovních a 

veřejných prostor)
Environmentální index: intenzita hluku, svoz 
komunálního odpadu, vzdálenost do zelených 

ploch - parky

Aktualizace da ze Sčítání 
lidu 2021. Zavedení 

nového indikátoru: Kvalita 
života. Dynamický 

monitoring. 

Vytvoření podrobných datových 
listů pro každou lokalitu.

Přizpůsobení grantových žádostí 
potřebám a specifikům lokality. 
Podpora procesu rozhodování 
veřejných výkonných složek a 

služeb.
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VYMEZENÍ LOKALIT

67 lokalit
8% rozlohy města

141.126 obyvatel

¼ celkového počtu 
obyvatel

Historické lokality

Sociální bydlení

Nelegálně obydlené 
oblasti

Družstevní bydlení
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Mapování BIP/ZIP oblastí - indexy

Socioekonomický index
nízká úroveň vzdělání
nekvalifikované zaměstnání
nezaměstnanost
závislost na sociálních dávkách

Urbánní index
budovy a jejich zařízení
základní školy a počet lékařských ambulancí
mobilita – dostupnost MHD
obchody a další občanská vybavenost (blízkost kulturních, sportovních a 
veřejných prostor)

Environmentální index
intenzita hluku
svoz komunálního odpadu
vzdálenost do zelených ploch – parky

Socio-
ekonomická

Urbánní

Environmentální

Prioritní 
oblasti
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dotazníkové šetření

veřejná projednání/ 4

Šíření:
• letáky: distribuce 5.000 kusů + 

elektronicky (základní informace + 
dotazník)

• email: na cca 1.700 organizací
• web: odbor magistrátu
• veřejná projednání: distribuce balíčků –

leták + metodika identifikace + karta 
BIP/ZIP + příklad + návod na použití 
(distribuce 85 balíčků na obvody, 
instituce, spolky,…)

Anonymní - identifikace 
přes PSČ a uvedení, zda 
bydlí v lokalitě
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67 lokalit

16 strategií 
BIP/ZIP

(1 strategie ≠ 1 lokalita)

Grantové 
schéma

6 – 7  GABIP 
týmů

(1 GABIP ≠ 1 lokalita)

Kolaborativní 
platforma

1 člen = 1 hlas
9



Mapování 
Ostrava
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TVRDÁ DATA

SOCIOLOGICKÉ INDIKÁTORY 

Počet obyvatel (zdroj: městský obvod)
více než absolutní číslo je klíčová tendence, která naznačuje popularitu lokality, její hodnotu

Míra vzdělanosti (zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů)
místa, která svým sociologickým složením vystupují z průměru naznačují možné problémy, ať už je 
rozdílnost jakákoliv 

Kriminalita (zdroj: Policie ČR, Městská policie Ostrava)
míra kriminality a množství přestupků jsou silně propojeny s kvalitou života a touhou v lokalitě 
dlouhodobě žít 

Sociální podpora (zdroj: Magistrát města Ostravy)
množství vyplácené sociální podpory, například v podobě příspěvku na bydlení, lze vyhodnocovat 
jako varovný signál sociální situace 

Nezaplacené poplatky za odpad (zdroj: Magistrát města Ostravy)
míra nezájmu obyvatel o své okolí, vyjádřená neplněním jedné z občanských povinností, naznačuje 
i vztah k lokalitě, kde občané bydlí 11



MĚKKÁ DATA

PERCEPTIVNÍ INDIKÁTORY

Míra anonymity
anonymita je jev značící nízkou míru sociální kontroly a pocit nesounáležitosti

Míra anomie 
ukazatel nezájmu o věci veřejné a své okolí

Image lokality
vnímání veřejnosti ukazuje potenciál území a možnosti

Náležení k místu
pocit, zda jsem zde doma nebo zde jen bydlím popřípadě přespávám je klíčový pro míru 
identifikace s problémy, které místo trápí

Potenciál komunity
pokud je cílem zlepšit fungování komunity, je zároveň nutné mapovat její potenciál a předpoklady, 
které se k jejímu rozvoji nabízejí v rámci ni samotné
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DOPLŇKOVÉ FAKTORY 
kombinují respektive doplňují všechny dříve zmíněné indikátory o informace, které 
neznáme a pomohou nám s bližším pochopením tendencí společenského uvažování.

Fluktuace obyvatel
vzhledem k systému určování počtu obyvatel v ČR je důležité detailněji zkoumat 
míru fluktuace, především v případě krátkodobě pobývajících obyvatel
Potenciál vzdělanosti (Městský obvod Jih, základní školy)
míra vzdělanosti popisuje stávající stav, potenciál mezi nejmladší generací naznačuje 
budoucí trendy a zprostředkovaně přináší představu o sociálním složení 
obyvatelstva 
Pocit bezpečí
kriminalita zaznamenaná oficiálními statistikami nemusí přesně odpovídat reálné 
situaci, vnímání obyvateli je zároveň určitou předzvěstí budoucího stavu
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Dotazníkové šetření 
proběhlo fyzicky:

1. v lokalitě Dubina před 
supermarketem Albert

2. v lokalitě Bělský les před 
obchodním centrem Julius 
Meinl

3. v lokalitě Dubina před 
supermarketem Albert od
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Závěrečná 
zpráva vzešlá z 

pilotního 
mapování na 

sídlišti Dubina
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Mapování 
Ostrava

Mapování 
Lisabon

• Politické zadání 
• Vychází ze schválené strategie rozvoje 

prioritních oblastí BIP/ZIP
• Město vyčlenilo na mapování silný interní 

tým (6 lidí na plný úvazek)
• Do mapování se zapojila řada místních 

stakeholderů vč. univerzit
• Město vyčlenilo na mapování finanční 

prostředky
• Trvalo 1 rok, v roce 2015 došlo k 

aktualizaci, další aktualizace po Sčítání 
lidu 2021

• Zmapovalo se celé město (500tis. obyv.) a 
vzešlo 67 prioritních oblastí

• Nejedná se o politické zadání - mapování 
vzešlo z projektu Com.unity.lab (inspirace z 
lisabonského modelu)

• Pokračování v implementaci dobré praxe bude 
již o politickém rozhodnutí

• Neopírá se o specifický strategický dokument, 
která by byl zaměřený na oblasti vyžadující 
prioritní intervenci jako v Lisabonu

• Mapování bylo zrealizováno zaměstnanci 
MMO v rámci částečného úvazku na projektu 
CML s podporou 1 externího subjektu

• Použily se omezené finanční prostředky z 
rozpočtu projektu (dotace z EU v 85%)

• Vzhledem k finančním, kapacitním a časovým 
možnostem se vybrala 1 lokalita – sídliště 
Dubina

versus
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Závěry k mapování pro Ostravu

Nabízí se využití čerstvých dat, které přinese Sčítání lidu 2021

Je žádoucí k mapování přistupovat koncepčně a zmapovat celou Ostravu -> vhodné nadefinovat 
metodiku pro sběr dat a identifikaci lokalit

Sestavit tým a stanovit jasné zadání + termíny (tzv. task force – bude se věnovat výhradně jedné misi 
tj. mapování). Zapojení externích subjektů – obvodů, spolků, institucí…

Sběr perceptivních (kvalitativních) dat by měl probíhat jak online, tak v terénu + veřejná projednání 
a rovněž sdílením např. přes místní supermarkety –> co nejvíce odpovědí

Stávající data získaná k Dubině se mohou aktualizovat, ale také rozšířit o další nové indikátory, které 
přinese SL 2021

Nutno mapovat potřeby obyvatel a požadavky na změnu

Nutno jasně stanovit „proč data sbíráme a k čemu nám poslouží“ - mělo by být propojeno se 
strategií/koncepcí a rovněž jejich rozvoj
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Dlouhodobě 
udržitelná 

transformace sídlišť

Com.Unity.Lab

leden 2019 – červen 2021

komunity, sousedské vztahy, koheze

neinvestiční projekt - inspirace, učení, 
výměna zkušeností, přenos dobré praxe

URBACT III

1,3 mil. Kč z toho 85% dotace z EU

• Prezentace (= plán přenosu) shrnující 
dobrou praxi města Lisabonu a možnosti 
využití v lokálním kontextu 

• Závěrečná zpráva k pilotnímu mapování 
na Dubině

leden 2019 – červen 2021

urbanismus, revitalizace území

neinvestiční projekt – výzkum, analýza 
a návrh urbanistického řešení 

TAČR ÉTA

6 mil. Kč z toho 80% dotace 

• Analýza ostravských sídlišť 
• Mapy urbanistické studie 3 pilotních 

lokalit vzešlých z analýzy: Přívoz - Jirská, 
Jih - Odborářská, Poruba - 7. obvod

• Kniha (shrnutí)

realizace

zaměření

typ projektu

program 
podpory

financování

výstupy

DUBINA
1

2
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REPLACE

rok 2021 - 2023 (částečně i na sídlišti Dubina)

revitalizace veřejného prostranství
odstraněním nefunkčních betonových prvků veřejného 
prostoru a nahrazením propustnými vegetačními povrchy

tvrdý investiční projekt

Norské fondy

25 mil. Kč z toho dotace 90%

• zatraktivnění veřejného prostoru
• zazelenění okolí sídlištních zástaveb
• zmírnění negativních jevů souvisejících s klimatickými 

změnami – eliminace tepelných ostrovů, podpora 
zadržování a zasakování srážkových vod, záchyt škodlivin 
v ovzduší, apod. 

realizace

zaměření

typ projektu

program podpory

financování

cíl

DUBINA 3
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Fakultní projekt 

únor 2021 – do konce semestru

neinvestiční fakultní projekt ateliéru 
KohouTichý přestavby ostravských sídlišť
revitalizace veřejného prostranství

• skupina studentů a pedagogů FA 
ČVUT se v tomto semestru zabývá 
studií a tvorbou urbanistických řešení 
několika sídlištních celků v Ostravě vč. 
Dubiny

• návaznost na „Dlouhodobě udržitelná 
transformace sídlišť“ – všichni vyučující 
byli součástí tohoto projektu

realizace

typ projektu

zaměření

cíl

souvislosti

DUBINA

4

• Byly vytvořeny dvě cvičné urbánní 
koncepce. 

• Hlavní téma: revitalizace veřejného 
prostranství. 

• V obou případech se studenti 
zaměřili na kultivaci a hierarchizaci 
prostoru, doplnění zelených ploch, 
úpravu parkovacích ploch, vytvoření 
liniových parků podél hlavních ulic, 
zaměřili se na vytvoření soukromých 
předzahrádek, míst pro sousedské 
setkávání, apod. 21



Současný stav sídliště Dubina

DUBINA
Potřeba komplexních dat, ale 
indicie o negativních trendech v 
lokalitě Dubina

Vnímání lokality a struktura obyvatel
• Jakou má lokalita reputaci?
• Kdo zůstává a kdo se stěhuje pryč?
• Kdo přichází?

Cena prodávaných bytů
• Levnější nemovitosti než o pár ulic 

dál
• Rozdíly ve stovkách tisíc korun mezi 

Dubinou a Bělským 
lesem/Hrabůvkou

Kvalitativní charakteristiky lokality a 
jejich vnímání
• Veřejný prostor a občanská 

vybavenost – školy/školky, obchody, 
hřiště, parkování

• Pocit bezpečí – byt/dům/lokalita

Pokles počtu obyvatel v O-Jihu
• Dubina jako bezdoplatková zóna 

(diskuse z r. 2018) → další stigma
• https://ovajih.ostrava.cz/cs/o-jihu/tiskove-

zpravy/stane-se-dubina-bezdoplatkovou-
zonou

22
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Predikce vývoje bez 
plánovaných intervencí

DUBINA

Rizika související s negativními trendy v lokalitě

• Prostorová a sociální izolace
• Jinde nesehnali bydlení

• Posilování sociálních nerovností a sociálního 
vyloučení
• Ne-soudržnost

• Vliv prostředí lokality – „neighborhood effect“
• Prostředí lokality, sociální skladba a 

společenský život ovlivňují chování, postoje 
i životní příležitosti

• Vysoká prostorová koncentrace 
nízkopříjmových domácností vede k 
vytvoření sociálního prostředí, které 
postrádá instituce, role a hodnoty potřebné 
k úspěchu ve společnosti

• Návykové látky a jejich užívání

Krátkodobé a dlouhodobé dopady

• Pokračující odliv obyvatel

• Riziko atraktivity pro investory orientující se 
na nízkopříjmové domácnosti (=obchodníci s 
chudobou – deprivovaná celá sídliště –
Ústecký kraj)

• Pověst lokality v rámci města

• Potřeba cílených intervencí
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Grantové 
schéma 
Lisabon
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Příprava projektu

Podání žádosti

Hodnocení žádostiRealizace

Přidělení grantu

Evaluace

1. Formální soulad –> BIP/ZIP tým

2. Interní pohovor –> dotčené odbory a/nebo 
městské organizace3. Hodnocení - porota

Příprava 
projektu
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Hodnotící 
kritéria

Participace, 30 Inovace, 10 

Udržitelnost, 20

Místní rozvoj, 
Sociální a územní 

koheze, 20

Vhodnost a 
doplňkovost, 20

Hodnotící kritéria
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Individuální 
hodnocení 

Vzájemná 
diskuse

Závěrečné 
hodnocení

Jak probíhá 
hodnocení?

• 10 -12 členů poroty – každý rok se členové 
mění

• Stejný poměr zaměstnanců města + 
městských organizací vs. stakeholderů
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}8

8}

Grantové schéma je nástroj 
veřejné politiky, jehož cílem je 
podpora a upevnění partnerství 
mezi místními stakeholdery a 
realizace místních projektů, 
které přispívají k zlepšení života 
v prioritních lokalitách a posilují 
sociálně-územní soudržnost. 
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Žádost o dotaci Přehled schválených žádostí 

https://bipzip.cm-lisboa.pt/index.htm?l=2018

zeleně označené řádky = 
schválené dotace

celkem 20 – 30 stran 

34
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Průměrná dotace na projekt činí
39 879 EUR (cca 1 076 tis. Kč)

• Opatření navázáno na 67 území vzešlá z 
mapování a strategii BIP/ZIP

• 1. edice v roce 2011 = celkem 10 
ročníků

• Město vkládá do grantové podpory v 
průměru 1 560 tis. EUR ročně

• Podmínkou schválení žádosti je 
vytvoření partnerství nejméně 2 partnerů 
- čím více, tím lépe

• Složení poroty se každoročně obnovuje 
a mění se

• Projekty musí mít vytvořen business 
model, aby se udržely i poté – 2 roky 
udržitelnost

Podmínky

https://www.theportugalnews.com/news/lisbon-chamber-unanimously-approves-new-edition-of-bip-zip-programme/54270
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Avó veio trabalhar
(Babička jde do práce) 

projektový partner 1: Oficina do Cego - grafika a vizuální umění 
projektový partner 2: Casa Pia de Lisboa – vzdělávací a 
rozvojové centrum pro děti a mládež
projektový partner 3: Sdružení pro plánování rodiny
propagátor projektu 1: Fermenta NGO – sociální a kulturní 
valorizace prostřednictvím odpovědného designu

34.300 
EUR

Pilíř podpory: Podpora dovedností a podnikání 
Cíl: Stimulace aktivního stárnutí, zvýšení kvality života během procesu stárnutí, eliminace segregace 
a izolace seniorů. Zaměřeno nejen na seniory, ale i komunity obecně. 
Projekt vytváří laboratoř zaměřenou na seniory starší 60 let. Metodiku intervence, která  je založena 
na pokynech pro společný design, koprodukci, tradiční řemesla a sociální inovace, na pěstování 
mezigeneračních vztahů, podnikání a komunitní aktivity. Pracovní prostor bude otevřený komunitě  
a budu sloužit pro výrobu, školení, získávání a předávání informace a marketing produktů 
představujících nehmotné dědictví komunity. 

Vlastní financování
Rok 3 Udržitelnost – Kreativní Hub 60+, pro-bono workshopy 30%, placené 
workshopy do 60 let – team building a kreativní turismus, kolekce na zakázku 
pro firmy či brandy
Rok 4 Udržitelnost – Kreativní Hub 60+, dtto, babičky v roli modelek na placené 
kampaně pro „šťastné stárnutí“

Hrazeno z dotace města (grant) 
Rok 1 Vznik a spin, vytvoření „silného brandu“, výroba a prodej rukodělné 
kolekce
Rok 2 Výroba a prodej kolekce + pro-bono workshopy a budování komunity
prostřednictvím vícegeneračních aktivit + hledání klientů
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Městská část Alfredo Bensuáde o cca 1000 obyvatel
70% obyvatel = rómská menšina
30% mix menšin
98% obyvatel využívajících veřejný prostor = rómové

Obyvatelé lokality projevují nízký pocit sounáležitosti s okolím, neznalost vůči kulturám žijícím v lokalitě. 

BenSaúde é Vida
(Pevné zdraví je život)

propagátor 1: Sdružení „Ženy bez hranic“
projektový partner 1: Sdružení Goela
projektový partner 2: Asociace plaveckých škol - Olivais
projektový partner 3: Městský obvod Olivais

50.000 EUR

Projekt se snaží řešit participativním způsobem hlavní 
problémy komunity např. školní absence, špinavé veřejné 
prostranství a společný přístup k němu, nárůst pevného 
odpadu v sousedství. Přispívá ke zvyšování digitální 
gramotnosti, sbírá životní příběhy a řeší dopad Covidu na 
komunitu. Součástí je organizace velké sousedské slavnosti.
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Pomozte umělcům
19 projektových partnerů 
3  propagátoři projektu

Cílem projektu je proškolení osob, které jsou buď aktivní občané, ale zejména nezaměstnaní lidé a ti, kteří trpí sociálními, fyzickými nebo 
intelektuálními omezeními, a to prostřednictvím formálního či neformálního vzdělávání v oblasti umění, sociokulturní animace, 
občanství a cestovního ruchu. Umění jako prostředek, občanství jako forma, animace = strategie a zachycení cestovního ruchu = konec. 
Poskytuje tak účastníkům sociokulturní a uměleckou intervenci a vědomý občanský přístup, vytváří služby a produkty pro obvod i město Lisabon, 
což vyústí v pořádané návštěvy a historické rekreační akce propagující hmotné a nehmotné dědictví farnosti na místech sociokulturního soutoku, 
provokovat místní rozvoj a vytváření některých zdrojů příjmu pro stážisty a / nebo jejich vlastní zaměstnání, podporovat sociální podnikání.
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24/2/2021
>

Mezinárodní 
mítink 

věnovaný 
Ostravě

Slide č. 37 – 52
4 otázky +

návrhy řešení 
partnerských měst 
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Lidé vnímají všechny problémy v sousedství poměrně 

intenzivně a nejvíce je trápí to, že s tím nemohou sami nic 

dělat a jsou přesvědčeni, že se situace nikdy nezmění.
1
Otázka: Jak oslovit a aktivovat lidi k účasti na akcích podporujících 
soudržnost a komunitní život v sousedství jejich bydliště?

40



41



❑ Vytvořte takové projekty, do kterých se mohou zapojit společně, např. komunitní zahrada

❑ Výměna knih mezi obyvateli jednoho vchodu či bloku

❑ „Party“ s komunitou, místní akce

❑ Připojte se k subjektům, které v místě již existují a společně s nimi něco organizujte, mají zavedenou síť. Přemýšlejte o 

sociálních zařízeních, školách, potravinové bance, bytovém družstvě

❑ Sousedské noviny a sousedské rádio – vytvořeno místní komunitou

❑ venkovní aktivity, a používejte vhodné nástroje jako je například tzv. plánování doopravdy (v originále Planning for real)

❑ http://www.planningforreal.org.uk/

❑ Komunitní snídaně o víkendech – na ulici nebo v parku u domu

❑ Pohostinnost – jídlo, pití, hudba

❑ jak zmínil Simone: „prvotní dopad“! pokud obyvatelé ztratili zájem, obnovte jej nejprve provedením malých zásahů jako 

způsobu komunikace

❑ Nabídněte obyvatelům služby (např. přístup na internet, prodejní sítě, komunitní zahrady ...), abyste se s nimi spojili

❑ Aktivity pro děti a přes ně se dostanete k rodičům

❑ Zapojte děti ze školy do projektů na veřejný prostor

❑ Zorganizujte sportovní festival

❑ Najděte leadera, někoho s autoritou, který zaktivizuje sousedy i další

❑ Naslouchejte komunitám, pochopte jejich problémy a tlačte na jejich vyřešení
42
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Jedná se o metodu, která podporuje komunity při 
identifikaci problémů v jejich sousedství a 
spolupráci, a ve spolupráci s osobami s 
rozhodovací pravomocí přemýšlet o tom, jak 
změnit nebo zlepšit jejich sousedství. Plánování 
doopravdy se také často používá k budování 
kapacity místní komunity a podpoře sociální 
soudržnosti. Je to nástroj místní demokracie. 
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Absence aktivních neziskových organizací v lokalitě2
Otázka: Jak řešit takové problémy bez přítomnosti aktivních 

nevládních organizací v dané lokalitě? Co by měla veřejná  

správa zvládnout sama?
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❑ Vytvořte „povyk“ - jděte tam a přizvěte další městské aktéry, aby to táhli

❑ Jedna zajímavá iniciativa z pařížského regionu: Les Voisins Malins (=inteligentní sousedé) 

= síť  vyškolených leadrů obyvatel čtvrti přichází do kontaktu se všemi obyvateli v jejich 

sousedství, a chodí od dveří ke dveřím

❑ https://www.cairn-int.info/article-E_JEPAM_133_0037--how-voisinmalin-is-changing-

community.htm#

❑ Propojte se s místní Roma komunitou

❑ Propojte se místními SME

❑ Propojte se místními sportovními kluby

❑ Propojte se s místními školami

❑ Spolupracujte s mediátory – zdravotní a školská zařízení

❑ Zahajte spolupráci s neziskovkami odjinud

❑ Otevřete grantový program jako BIP / ZIP, aktivujte novou místní skupinu a získejte další 

NGO, aby společně pracovali na lokálním projektu

❑ Propojte se s lídry komunity a otevřete komunitám dveře

❑ Zmapujte menší komunity, které již dělají věci (neformální skupiny se mohou později 

změnit na formální)

❑ Možná se propojit s uživateli hřišť nebo jiné venkovní aktivity
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„Prioritní oblasti“ jsou „politicky nepopulární“ téma 

kvůli své citlivosti a obtížím při řešení priorit3
Otázka: Jak by měli místní autority komunikovat navenek témata 

z souvisejících s prioritními oblastmi a komunitní akce či investice 

do těchto čtvrtí a komunit plynoucí s ohledem na její citlivost?
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❑ komunikujte prostřednictvím konání - festival, kde to mohou být vyvinuty některé malé 

zásahy, může být způsob, jak si získat zpět důvěru lidí

❑ Nejprve vybudujte širší komunitu (nevládní organizace z jiných měst nebo oblastí Ostravy, 

univerzity ...)

❑ Pořádejte zasedání zastupitelstva obvodu nebo města na Dubině, může to mít lokální dopad 

– přesun kanceláře primátora/starosty na Dubinu 

❑ Vytvořte komunikační kampaň pro komunikaci toho, že Dubina bude mít pro městský rozvoj 

prioritu 

V březnu 2011 tehdejší starosta António Costa
přesunul svou kancelář na náměstí prioritní čtvrti 
Intendente. Cílem bylo lidem ukázat, že závazek města 
a úřadů změnit tuto oblast a její stigma, je skutečný. 
Primátor zde zůstal po dobu dvou let. Tolik k prolomení 
„začarovaného kruhu“, který nastolila prostituce, 
drogová závislost a degradace budov. Medializace 
působení kanceláře primátora v lokalitě a celá řada 
opatření pomohla změnit obraz čtvrti. V podobném 
politickém duchu je řízen i odbor Bydlení a místního 
rozvoje města Lisabonu. Je veden občanským hnutím, 
které řídí program Bip/Zip zaměřený na řešení městské 
chudoby v prioritních čtvrtích.
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Život v Dubině je velmi anonymní, většina obyvatel 

vnímá další obyvatele / uživatele čtvrti jako zdroj 
nebezpečí

4
Otázka: Jaké další nástroje a aktivity (kromě 4 nástrojů BIP / 

ZIP) by mohly snížit anonymitu a podpořit komunitní život v 

čtvrtích s podobným charakterem a problémy?
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❑ Uspořádejte aktivity pro děti, což je skvělý způsob, jak zapojit lidi, kteří jsou obvykle obtížněji 

dosažitelní. Tímto způsobem se lidé setkávají a mohlo by to přispět ke snížení anonymity.

❑ Vytvořte na městě pracovní skupiny napříč sektory za účelem brainstormingu nad návrhy opatření a 

koordinaci a jejich implementace

❑ Vytvářejte veřejný prostor společně s místními obyvateli

❑ Vytvořte fyzický prostor, který se využije pro komunitní aktivity. Místo, kam se lidé mohou obrátit, 

aby poznali lidi ze sousedství, ale také, kde mohou nalézt podporu. 

❑ Zmapování iniciativ a řešení

❑ Identifikujte místní „dubinské ambasadory“ pro oblast sportu, kultury atd. a propagujte to lokálně a 

napříč městem
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❑ Začněte se vzdělávacím a participativním procesem na školách

❑ Uspořádejte na Dubině URBACN ART festival

❑ Taktické projekty v rámci širšího rozsáhlého plánu spolupráce

❑ Akce v oblasti sociálního bydlení může být účinná, aby přilákala nové profily obyvatel. Máme příklad sociálního 

rentiéra (veřejný subjekt), který investuje do renovace interiéru v méně atraktivní budově. Výsledky jsou dobré a pro 

rentiéra to není tak drahé – příklad z praxe města Lille

❑ A co APPKA (Android / iOS), kterou nabídne město / místní úřad ??? Obsahem budou místní informace, místní 

události, platforma pro diskusi a místa, kde lidé mohou sdílet své problémy / přání?

❑ „Edu-communication“ je zajímavý přístup pro propagaci komunity v komunikaci: https://careplanet-

europe.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=15&Itemid=254&lang=en

❑ Můžete prosím specifikovat tento příklad? V Česku je sociální bydlení pro zranitelné domácnosti, takže více 

sociálních bytů ve „zranitelné lokalitě“ může mít negativní dopad.

❑ Vytvořte trh s potravinami pro sociálně slabé rodiny, což pomůže zvratitelným vrstvám obyvatel a pomůže utuží 

komunitu 

❑ Vytvořte místní projekt „REMIX“ https://m.facebook.com/watch/?v=1410888852460579&_rdr

❑ Vytvořte místní greeneconomy cyklus s využitím dovedností místních obyvatel

❑ Další zajímavé odkazy:

❑ Sousedství: https://theneighborhoods.org/

❑ Studijní laboratoř: https://learninglab.solutionsjournalism.org/
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Pochopit Adaptovat na místní 
podmínky

Použít

Princip fungování 
URBACT projektů
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Závěry pro  Ostravu:
Jak by mohla lisabonská dobrá 

praxe fungovat v lokálních 
podmínkách? 
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• 1. rok = pilotní testování
• Začít v malém měřítku, tj. formou mikro-projektů
• Jednorázové akce podporující rozvoj místních komunit a sousedských vztahů
• Měkké neinvestiční projekty 
• Kulturní, společenské, sociální, sportovní, kreativní, edukativní či rekvalifikační aktivity, 

apod. 
• Maximální hodnota dotace 10 - 20 tisíc Kč
• Jednoduchá forma žádosti a vykazování výdajů
• Pilotní testování na sídlišti Dubina, v dalších obvodech dle zájmu o zapojení
• Žadateli mohou být spolky, aktivní občané, neziskovky, sportovní kluby, bytová družstva, 

apod.
• Grantové schéma je realizováno obvodem ve spolupráci s magistrátem

Model 1: Mikrogrant
(záměr k projednání)

Zde se od lisabonského modelu značně odchylujeme, nelze tudíž garantovat stejný přínos a porovnávat dopad. 
Průměrná částka vynaložená na 1 projekt v Lisabonu činí přes 39 tis. EUR, projekty jsou postaveny na business 

modelu, tj. 2 roky fungují z dotace, další 2 roky udržitelnosti z vlastních zdrojů. 
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• Převážně měkké neinvestiční projekty a investice jen určitého charakteru 
• Maximální hodnota dotace 1 mil. Kč +
• Celoroční systémová práce s komunitou v oblasti kultury, kreativity, rozvoje řemesel, 

umění, edukace dětí, dospělých, rekvalifikace, sociální práce apod.  
• Pilotní testování na sídlišti Dubina
• Žadateli musí být neziskovky v kombinaci s nejméně jedním dalším partnerem. Vícero 

partnerství v rámci jednoho projektu je žádoucí. Dalšími partnery mohou být spolky, 
ziskové společnosti, sportovní kluby, farnosti, bytová družstva, apod. – nikoliv jednotliví 
občané

• Grantové schéma je realizováno ve spolupráci obvodů a magistrátu
• Žadatel předkládá business model – 2 roky financování z grantu + 2 roky

Model 2:
Grantové schéma 

(formát výrazně reflektující lisabonský model = model otevřený k budoucímu projednání)
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fajnovy prostor fajna rodina

participativní 
rozpočet

Granty pro 
Dubinu

Drobné zásahy do 
veřejného prostoru –
realizuje žadatel + 
komunita/ celé SMO

Drobné zásahy do 
veřejného prostoru –
realizuje obvod/ 
obvod Ostrava-Jih

Systematická činnost 
NGOs s rodinami nebo 
akce pro rodiny/ celé 
SMO

„fajnova
sousedství“

Jednorázové akce 
podporující rozvoj 
komunitního a 
sousedského života –
realizuje komunita / 
Dubina + prioritní oblasti 
SMO

max 200 tis. Kčmax 500 tis. Kč

max 2 mil. Kč

Kontinuální systematická 
činnost s komunitou –
realizuje NGO + partneři / 
Dubina + prioritní oblasti/ 
SMO

max. 1 mil. Kč

max. 20 tis. Kč61



HLAVNÍ PRIORITY
- stabilizace prioritních lokalit z hlediska obyvatelstva
- posílení přirozené sociální kontroly

CÍL MIKROGRANTU
• podpora snížení anonymity
• prohloubení vztahu k lokalitě
• rozvoj sousedských aktivit
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MISE
> 

Pracovní 
skupina GABIP
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Pracovní skupina GABIP

7 GABIPů 
v nejpostiženějších lokalitách a v lokalitách s plánovanou 
kompletní revitalizací bytových jednotek 

Cíl - mise
vychází ze strategického plánu
1. Zkvalitnění bydlení - revitalizace starých bytových 

jednotek a okolí -> souvisí s relokací obyvatel, 
demolicí zástaveb, výstavbou nových bytových 
jednotek a návrat a umístění obyvatel do nových 
zástaveb

2. Upevnění vztahů v rámci komunity – schůzky s 
obyvateli, mediace mezi obyvateli a úřady (politikové a 
patřičné odbory), součinnost při realizaci grantového 
schématu

1. Analýza čtvrti – co v ní je a co ne -> 
SWOT

2. GABIP – testuje různé nástroje, 
něco funguje, něco ne. Zkouší 
různé metody práce s komunitou.

3. Práce musí bát intenzivní, nikoliv 
extenzivní – občané nemohou čekat 
na změnu 8 let, musí přijít co 
nejrychleji
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Pracovní skupina GABIP

Složení pracovní skupiny (různí se dle potřeb)
1-2 zaměstnanci magistrátu na plný úvazek (koordinátoři) -> musí 
mít patřičnou míru zkušenosti s prací s komunitou
1-3 technická podpora na částečný úvazek
Zástupce obvodu (částečný úvazek, hrazeni svou organizací)
Zástupci spolků, neziskovek a asociací z dané čtvrti 
(neplacené/dobrovolné)

Příklad práce s obyvateli:
…schůzka s každou domácností/ 
rodinou v lokalitě zaměřenou na 
screening základních potřeb a situace 
v domácnosti, např. násilí v rodinách, 
otázky spojené s bydlením…
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+- 7000 
Obyvatel žijících v této čtvrti budované 
postupně od 40. let 

2124
Bytových jednotek distribuovaných v 113 
patrových budovách a ve 419  zděných 
domcích (původně 917)

+10 objektů občanské vybavenosti
zdravotní, sportovní, sociální služby, 
komunitní zahrada, místní spolky, atd.

+- 236
rodin bylo relokováno, 262 domků 
zdemolováno

13.400 m2
zelených venkovních ploch
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+- 4300 
Obyvatel žijících v této čtvrti budované 
postupně v posledních 80 letech 

1441
Bytových jednotek distribuovaných v 66 
patrových budovách a ve 177 domcích
(původně 510)

+10 objektů občanské vybavenosti
zdravotní, sportovní, sociální služby, 
komunitní zahrada, místní spolky, atd.

+- 200
rodin bylo relokováno, 211 domků 
zdemolováno a dalších 117 čeká na 
demolici

+96
nových bytových jednotek
(výstavba bude zahájena v květnu 2021)
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Architektonické řešení 

• bydlení s kontrolovanými stavebními 
náklady

• max. 4 podlaží

• každá bytová jednotka má 
předzahrádku

• solární kolektivní řešení ohřevu vody

• snadný a přímý přístup k veřejným 
komunikacím

• byty vybavené univerzální přístupností

• typologický vývoj bytů, aby se 
přizpůsobil přirozenému rozrůstání 
rodiny

• participace komunity na výběru 
vítězného návrhu 75
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Rozhodovací platforma
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KOORDINACE

ODBORY 
MAGISTRÁTU
BIP/ZIP TEAM

FARY
NEZISKOVKY
OBČANSKÉ SPOLKY

VÝKONNÁ KOMISE

RADNÍ/NÁMĚSTKOVÉ
VEŘEJNÉ INSTITUCE
AKADEMICKÁ SFÉRA
PRIVÁTNÍ SEKTOR

Každý člen rozhodovací platformy má 
1 hlas, včetně zástupců města
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Dobrá praxe z Lille - Accorderie 

Cíl: boj proti chudobě a vyloučení 
posílením solidarity mezi lidmi různého 
věku, sociálních vrstev, národností a 
pohlaví.

Poslání: vytvořit netržní systém výměny služeb hájením hodnot 
vzájemné pomoci na jednoduchém a účinném principu: jedna 
hodina nabízené služby se rovná jedné hodině přijaté služby. Každý 
poté zpřístupní své dovednosti a talent ostatním v podobě nabídky 
služeb (nebo požadavků na službu).

1. Vyměňované služby se zaznamenávají pomocí časových kontrol 
na základě skutečného času potřebného k poskytnutí služby. 

2. Každá taková výměna členovi Accorderie ušetří hodiny nebo ho 
stojí hodiny podle toho, zda službu nabízí nebo přijímá. S 
ušetřeným časem nakupuje služby nabízené ostatními členy.

3. Registrace je velmi snadná. Pokud dodržujete filozofii projektu a 
žijete v Lille nebo jeho okolí, můžete přijít na informační schůzku 
nebo se přímo zaregistrovat na místě během horkých linek.

4. Po registraci, která je zdarma, máte automaticky 15 hodin na 
svém účtu a můžete začít obchodovat kontaktováním existujících 
členů komunity.

https://www.accorderie.fr/
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Poradenství v oblasti organických a přírodních 
potravin
Poradenství v oblasti výživy
Opravy a úpravy oděvů
Základy výroby oděvů
Výroba a opravy záclon, polštářů
Základy šití, pletení, háčkování, vyšívání
Základy používání šicího stroje
Základy výroby šperků
Překlady textů do různých jazyků
Pomoc s domácími úkoly / Podpora školy 
(přírodovědné předměty, matematika, angličtina, 
francouzština, latina atd.)
Výuka a konverzace ve francouzštině, italštině, 
angličtině, ruštině, arabštině, hebrejštině, 
španělštině, polštině atd
Výuka francouzského znakového jazyka
Výuka na kytaru, klavír, ukulele
Základy hudební teorie
Základy poslechu klasické hudby
Výuka karetních her
Divadelní trénink
Pořizování fotografií (události, portréty atd.)
Zahájení klasické / digitální fotografie
Poradenství v oblasti úspory energie
Základy účetnictví
Rozpočtové poradenství
Pomoc s právními postupy
Pomoc s ukládáním dokumentů 
Základy používání PC nebo MAC
jak užívat internet a e-mail v kanceláři
Základy designu webových stránek
Skenování fotografií
Malé kutilské práce
Pomoc při montáži nábytku
Tipy pro výzdobu interiéru

Zdroj: Facebook Accorderie Lille
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Dobrá praxe z Bari – SPAZIO 13

Kreativní centrum pro městskou regeneraci. Dobrá 
praxe přeměny opuštěného městského prostoru, 
zapojení obyvatel a stakeholderů a inovací 
zaměřena na místní komunitu a ekonomiku.

Za podpory:
Svazu italských měst a obcí
Městem Bari
Úřad vlády

Tento proces regenerace zahrnuje rozsáhlou síť 15 
mládežnických sdružení. 
Kromě veřejné multikulturní mateřské školy zřízené městem 
se nemovitost o rozloze 1 000 metrů čtverečních skládá ze 
tří oblastí: 1. neformální vzdělávání 

(architektonický / inženýrský 
design, fotografie, začínající 
podniky, digitální komunikace)

2. výroba (3D tisk fabLab, tesařství, 
výroba zvuku / videa, nahrávání 
hudby, tisk fotografií)

3. akce a sociální prostory 
(coworking, veřejná knihovna, 
veřejné akce a rozhovory)
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