téma měsíce

Jak do obecního dění zapojit
V Novém Jičíně proběhla
mladé lidi Škola Zdravých měst
Po dlouhé době se zástupci samospráv se koncem roku sešli naživo
na Škole Zdravých měst. Do Nového Jičína se sjela téměř stovka lidí
ze všech koutů Česka, kde dva a půl
dne společně diskutovali o řadě témat, vzdělávali se a sdíleli své dobré i špatné praxe. Jedním z témat
k diskusi bylo zapojování mladých
lidí do rozvoje obcí a měst. Co to
přináší a jaká je zkušenost hostitelského Nového Jičína?
ŠkolNí a Mladá fóra
Národní síť Zdravých měst ČR
(NSZM) považuje dobře a dlouhodobě realizovanou participaci za velmi významnou činnost samospráv.
Mimo řady osvědčených aktivit
jako jsou veřejná fóra, kulaté stoly,
plánování veřejných prostranství,
pocitové mapy, participativní rozpočty a mnohé jiné se od roku 2015
aktivně zabývá spoluprací s mladými lidmi – dětmi a studenty základních, ale i středních škol. Právě
toto je skupina budoucích uživatelů
služeb samospráv, těch, kteří se budou rozhodovat kde žít, zakládat své
rodiny, pracovat, trávit volný čas.
Školní a mladá fóra probíhají
v desítkách zdravých obcí
a krajů, sledujte inspirace a videa
na ZdravaMesta.cz/mladeforum

Měli by tak mít důležité slovo v tom,
jak má město vypadat, a současně se
mají učit, jak svou aktivitou k jeho
rozvoji pozitivně přispívat.
Školní a mladá fóra jsou ve
zdravých městech čím dál populárnější. Doposud jich bylo zrealizováno téměř 200 po celém Česku,
a to i přes mnohá omezení, která
přinesla poslední dva roky v souvislosti s pandemickými opatřením
a uzávěrou škol. Tyto akce nejsou
diskusí k předem připraveným
námětům nebo dokumentům, jde
o formu komunitního plánovacího
setkání. Cílem je získat co nejširší osobní zpětnou vazbu od dětí
a mládeže, náměty ke zlepšení dané
školy, ale zejména jejich města či
obce. NSZM kromě samotného
metodického vedení poskytuje
facilitační a mediální podporu pro
jednotlivá města.
Význam zmíněných akcí
potvrdil průzkum Univerzity J. E.
Purkyně z Ústí nad Labem a Sociologického ústavu Akademie věd,
realizovaný za účasti 480 dětí na
pěti školách. Vyplynulo z něj, že
mladá a školní fóra mají důležitou
roli při povzbuzení mladé generace
k aktivnímu se zapojení do rozvoje
daného města. Ověřilo se, že akce
podporují angažovanost mladých
lidí, rozvíjí jejich sebevědomí při
formulaci vlastních názorů a mož-
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co vše se stihlo za 2,5 dne
Po dlouhé době proběhla naživo
podzimní Škola Zdravých měst.
Tentokrát ve Zdravém městě
Nový Jičín.
• Téměř 100 účastníků ze všech
koutů republiky
• Prezentace k dobré praxi
a aktualitám partnerů
• Intenzivní lektorský kurz
k participaci
• Diskusní setkání politiků
zdravých měst
• Rozvojovna pro členy NSZM
• Školení k online nástrojům
• ! PLUS setkání s přáteli
a nabitý doprovodný program.
www.zdravamesta.cz
nost prosadit změnu. Ukázalo se,
že přednesené náměty vedení škol
i politická reprezentace měst vážně.
o co se žáci ZaJíMaJí
Žáci ve škole nejčastěji navrhují
úpravu nebo rozšíření nabídky stravování, doplnění vybavení školy,
možnost trávit přestávky venku,
předkládají také návrhy na nové
mimoškolní aktivity. Mezi návrhy
týkajícími se města jako takového
rezonuje nejvíce problematika dopravy (frekvence spojů, bezpečnost,
Prostřednictvím mladých a školních fór se Národní síť Zdravých
měst ČR snaží povzbuzovat
mladou generaci k aktivnímu
zapojení k řešení otázek kvality
života a rozvoje. Cílem akcí je
získat co nejširší zpětnou vazbu
od dětí a mládeže, náměty ke
zlepšení školy, ale zejména také
jejich města či obce. Snažíme se
ukázat, že mladí lidé mohou rozhodovat o dalším rozvoji a svojí
aktivitou mnoho změnit.
Sledujte inspirace a videa na
ZdravaMesta.cz/mladeforum

komunikace měst a obcí
opravy při vybudování cyklostezek,
dále pak často vybavení parků,
programy kin a dalších kulturních
institucí, pořádek ve městě apod.).
Podobně tomu bylo i v případě
Nového Jičína, kde školní fórum

proběhlo v listopadu 2021 poprvé
na půdě střední školy. Studenti měli
možnost vyslovit své požadavky
na změny na škole a také ve městě
Nový Jičín. Výhodou byla přítomnost místostarosty Ondřeje Syrovát-

ky a zástupce ředitelky školy Jana
Bobka, kteří ihned reagovali na
podněty žáků. Návrhy, které byly
podpořeny nejvíce hlasy, projedná
Rada města Nového Jičína. ●
(red)
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Nový Jičín má jako zdravé město
s participací obecně i se školními
fóry dlouhou zkušenost. Nově jste
zkusili střední školu. Proč?
Střední školy sice nejsou zřizované městem, ale ve městě jich je
několik, takže jsme je vnímali jako
jakousi „díru na trhu“, kterou by
bylo dobré zaplnit. Část středoškolských studentů již může volit nebo
je této hranici velice blízko, takže
jsme považovali za důležité probrat
s nimi jejich názory na fungování
města a možná je i trochu namotivovat, aby se o něj více zajímali. Já
sám jsem původem středoškolský
pedagog a komunikace s touto skupinou mladých lidí je mi blízká.

místostarostu města Nový Jičín
ondřeje syrovátku
Bylo něco, co vás na školním fóru
překvapilo?
Pozitivně mě překvapilo především to, s jakým zápalem o škole
i městě studenti diskutovali a jak
moc šli do hloubky. Myslím si, že
byli zástupcům školy i nám, zástupcům města, naprosto rovnocennými
partnery a přinesli nám několik zajímavých podnětů a trochu jiný úhel
pohledu na město, který bychom
neměli ignorovat.
Jak se staví samospráva k podnětům žáků a studentů. Jak plánujete s návrhy pracovat?
Když jsme na radě města
naposledy kolegy informovali o výsledcích školních fór na
základních školách, potěšilo mě,
že kolegy toto téma velmi zaujalo
a vyžádali si dokonce nad rámec
dodaných podkladů nejen podněty
žáků týkající se města, ale i škol
samotných. Věřím, že v tomto
případě to bude obdobné, takže
studentům můžeme slíbit, že jejich
přání a nápady budeme tlumočit,
a věřím, že se některé z nich podaří realizovat.
Máte z vašeho města příklad ne
zcela vydařený, co se týká parti-

cipace? Něco, co byste pro příště
chtěli udělat lépe?
Mám pocit, že se nám oproti
jiným městům nedaří dostatečně
namotivovat občany města, aby
předkládali podněty do participativního rozpočtu, běžně nám jich
chodí tak 3 až 5. Co vím, v jiných
městech jsou to i desítky. Snad
by tomu mohlo pomoct zvýšení
rozpočtu, který jsme na příští rok
zdvojnásobili z 200 tisíc na 400
tisíc, a také lepší propagace již
realizovaných projektů.
Jaké větší projekty, které vyšly
z podnětů veřejnosti či s ní byly
výrazně diskutovány, chystáte
v Novém Jičíně do budoucna?
Jedním z podnětů veřejnosti
byla stavba sportovní haly, která
je ve fázi přípravy architektonické
soutěže. Na základě doporučení
z veřejného fóra byla také zpracována Adaptační strategie na změnu
klimatu a v té souvislosti chystáme realizaci první zelené střechy
na městské budově, konkrétně na
SVČ Fokus. Postupně se realizuje
rozšíření zázemí u přehrady Čerťák,
chystá se realizace kruhového
objezdu na křižovatce u bývalého
(red)
Čedoku. ●
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