„Obyčejní lidé“ hýbou společností
„Společnost může fungovat svobodně a otevřeně jen v případě,
že se na tom podílejí občané sdružení v organizacích, jejichž
prostřednictvím se pokouší prosadit svoje zájmy a neponechávají
vše na politickém establishmentu,” vzkaz Občana 2.0.

V

uplynulém roce se na mnoha místech
České republiky občané chopili iniciativy a zapojili se do dění kolem sebe. A navzdory všeobecné skepsi vůči tomu, kolik
toho takzvaný „obyčejný člověk“ zmůže,
se jim nebývale dařilo.
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Hned zkraje roku na několika místech občané v místních referendech rozhodli o tom,
jak bude vypadat jejich okolí. V Plzni lidé
odmítli stavbu dalšího obchodního centra
ve středu města. V Praze 7 nebude radnice
za miliardu. Akvapark v Písku bude umístěn
tak, aby nekazil vzhled historického centra.
Na dalších místech se s přispěním občanů
podařilo různé věci zlepšit. Ve Vsetíně mají
nové náměstí, kde se dá posedět a setkávat se. V Kolíně díky propojení občanů
s úřady přes portál Lepší místo vyřešili
skoro stovku podnětů. Další města a obce
se k projektu přidávají.
Spousta energie byla vloni úspěšně vložena
do budování dialogu mezi občany a za-

stupiteli. Například v Náchodě se víc než
stovka lidí přišla bavit o tom, co by mohlo
vyrůst na místě brownﬁeldu v centru města. V Branickém budíku, Píseckém světě,
Zaostřeno na 10, Kroměřížanu, Žít Brno
a dalších informačních kanálech zprostředkovávali občané informace o dění na radnici. Kroměříž je první v kraji, kde budou zveřejňovat smlouvy města na internetu. Základem diskuze je totiž informovaný občan.
„Kde by ty věci byly, kdybyste do toho
před časem nezačali šťourat a podávat to
nám, průměrným občanům, často časově
vytíženým, srozumitelnou a stručnou formou…,“ vzkaz spoluobčanky tvůrcům webu
Kroměřížan.cz.
Tím, kdo v roce 2013 hýbal společností, byli
zcela jistě i občané. Frank Bold jim k tomu
v rámci projektu Občan 2.0 poskytl za pomoci
stážistů více než 5000 hodin péče, zahrnující
vedle právní podpory také provoz kanálů, skrze
které si mohou předávat své zkušenosti.

Chcete i vy zahýbat děním kolem sebe?
Obraťte se na Frank Bold.

www.frankbold.org
Projekt Občan 2.0 www.obcandvanula.cz
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