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ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI DO 
STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ 

V MČ PRAHA 12



PŘEDCHOZÍ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ V MČ PRAHA 12

• od roku 2011 zapojení do MA21

• vedle dílčích koncepčních dokumentů byl v roce 2013 s účastí veřejnosti připraven 
a přijat 

Strategický plán udržitelného rozvoje 2014-2020 MČ Praha 12

pozitiva: participace veřejnosti, udržitelný rozvoj

nedostatek: nedůsledné prosazování implementace.

• v letech 2016 a 2017 zapojení v projektu NSZM ČR Portfolio (Mozaika) 
zaměřeném na řízení kvality

• v roce 2017 první čtyři audity udržitelného rozvoje podle metodiky MA21 včetně 
oblasti Správa věcí veřejných a územní rozvoj 

• v roce 2018 projekt Efektivní a participativní správa MČ Praha  s podporou OPZ

• v roce 2020 1. ročník participativního rozpočtu „Tvoříme Dvanáctku“ 



EFEKTIVNÍ A PARTICIPATIVNÍ SPRÁVA MČ PRAHA 12 
V SOUVISLOSTI SE STRATEGICKÝM PLÁNOVÁNÍM 

projekt podpořený z Evropských fondů

➢rozvoj systému řízení kvality, od roku 2018 certifikace ISO 9001

➢prohlubování aktivit MA21 - plánovací setkání a aktivity, participativní 
rozpočet

➢nový Strategický plán rozvoje MČ Praha 12 na období 2020-2026

příprava ve spolupráci s externí firmou

důraz na: 

• na přípravu a zajištění implementace

• udržitelnost a účast veřejnosti



Strategický plán rozvoje MČ Praha 12 na období 2020-2026

➢příprava ve spolupráci s externí firmou

➢využita Metodika tvorby programu rozvoje obce 

(GaREP, spol. s.r.o. a e-Rozvoj.cz, s.r.o., zpracované v rámci projektu 
MMR ČR v roce 2014, www.obcepro.cz)

➢důraz na: 

• na přípravu a zajištění implementace

• udržitelnost a účast veřejnosti

http://www.obcepro.cz/


Strategický plán rozvoje MČ Praha 12 na období 2020-2026



ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI PŘI PŘÍPRAVĚ STRAT. PLÁNU ROZVOJE MČ 

Analytická část
• Vstupní šetření: anketa, řízené rozhovory (na ulici/telefonicky) 

• Veřejné informační setkání 

Návrhová část 
• Participace formou pracovních skupin (3 x 5 skupin )

➢ 1. formulace cílů a vize

➢ 2. návrh opatření 

➢ 3. návrh aktivit

Pracovní skupiny-členové a hosté, přímé oslovení a pozvání v médiích

• Veřejná projednání (2x)

• Medializace 

• Provázanost s veřejnými prioritami (Fórum- anketa - TOP10)



ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI PŘI IMPLEMENTACI

Aktuálně je dokončována příprava akčního plánu na 2021

Zapojení do programu Koordinátoři participace–nástup koordinátorky 1. 7. 2020

• týmová spolupráce s koordinátorem MA 21, participativní rozpočet

Prezentace/komunikace vůči úřadu i veřejnosti
➢informační materiály o participaci 
➢založena sekce na webových stránkách MČ Tvoříme 12 - sjednoceny informace ke 

strategickému a participativnímu plánování
➢jednotný vizuální styl prezentace navenek i uvnitř úřadu (Tvoříme 12) – „Tvoříme 12“ 

– budování povědomí o souvisejících agendách

Interní participace napříč úřadem
➢zvýšení povědomí a spolupráce na návrhu akčního plánu 2021 s vedoucími odborů
➢založena Řídící skupina
➢digitalizace strategického plánu (Redmine)



ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI PŘI IMPLEMENTACI

Externí participace

➢osloveni členové komisí – spolupráce na tvorbě AP 2021
➢možnost veřejnosti zapojit se v rámci tzv. Komunitní platformy (v současné chvíli dále  

formována)
➢spolupráce na akčním plánu v rámci NeTradičního Fóra P12 (téma: tvorba Akčního plánu, 

strategické plánování)

• formou participačního kontejneru na Sofijském náměstí (29. 9. – 14. 10./ kvůli nařízení 
zkráceno a  přesunuto online)

• vzhledem k pandemické situaci předčasně přesunuto online
• fyzická návštěvnost cca 300 lidí
• možnost zanechat námět k Akčnímu plánu a rozvoji MČ (následně zveřejněny reakce na 

podněty - odpovědní radních na webu)
• hlasování o prioritách Prahy 12 
• představení projektů participativního rozpočtu a propagace hlasování po skončení Fóra
• vždy přítomni externisté vyškolení v oblasti participace a/nebo koordinátor participace







PROPOJENÍ MA21, ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST,
PROGRAM KOORDINÁTORŮ PARTICIPACE

MA21, projekt Zdravá městská část - zlepšování, prosazování udržitelného 
rozvoje 

Participace: nástroj pro komunitní plánování a realizaci změn v městské části  -
nedílná součást aktivit MA21 a projektu Zdravá MČ Praha 12 

- logické propojení koordinátora participace a koordinátora MA21,

stejně jako je logické propojení jednotlivých projektů 

Koordinátorka participace 

• koordinuje implementaci strategického plánu (aktuálně je ve finále   
příprava akčního plánu na 2021) 

• koordinuje participativní rozpočet (aktuálně výzva pro 2. ročník)

• vzájemná zastupitelnost s koordinátorem MA21



LIMITY A RIZIKA  PARTICIPACE 

➢Doporučení
• Aktivity participace zasadit do celkového harmonogramu strategického 

plánování, určit termíny, cíle jednotlivých participačních aktivit a 
způsob využití výstupů. 

• Určit co participovat, a naopak, co je práce odborníků  (participovat 
spíše „co dělat“ než „jak to dělat“).

• O všem předem účastníky informovat, včetně role jednotlivých aktérů v 
procesu plánování. Dodržovat pravidla.

➢Rizika: 
• Nereálná očekávání a zklamání veřejnosti, ztráta důvěry a ochoty 

spolupracovat.
• Přílišné omezení rozhodování odpovědných.


