
KONFERENCE: 26.-27. 8. 2021

JAK NÁM POMÁHÁ DIGITALIZACE 
V KOMUNIKACI S OBČANY?
Organizátor: Agora CE
Kde: Prague Startup Market 
Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7 (hala 24)

Využití elektronických nástrojů pro 
participaci občanů a komunikaci s nimi

KLÍČOVÉ TÉMA

1. DEN: ČTVRTEK 26. 8. 2021

PLENÁRNÍ ČÁST

9:00

9:30

Registrace, snídaně

Zahájení conference

www.agorace.cz
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10:05 Jak obce občany informují

Helena Ganická, Norská ambasáda 
Petra Pecková, Hejtmanka středočeského kraje, 
starostka Mnichovic 
Petr Hlaváček, člen Rady hl. m. Prahy pro oblast 
územního rozvoje a územního plánu

Filip Zavřel, Odbor strategického rozvoje a koordinace 
veřejné správy MV ČR

Co a jak říkáme občanům my?

Projekt je financován z Norských fondů.

http://www.agorace.cz/


10:35 Jak říkat složité věci jednoduše aneb 
Digital storytelling na příkladu toho, jak 
obce ČR přistupují ke komunikaci s 
občany
Prezentace výsledků průzkumu, který provedla Agora CE v 
rámci tohoto projektu. 

www.agorace.cz
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Kleng Bråtwait, Apenhet, norský partner projektu

Co a jak říkají občané nám?

11:05 Jaké nástroje na zpětnou vazbu občanů 
máme k dispozici
Tomáš Rákosz, Participation factory

Jak z toho udělat dialog? 

11:35 Příklad z Trondheimu aneb využití 
digitální platformy pro občanskou 
participaci Decidim.org
Kristian Mjøen, Trondheim kommune

12:10 Prezentace digitální platformy pro 
občanskou participaci Citizen Lab

12:40 Kde vzít finanční prostředky na 
participativní nástroje aneb Small grant 
scheme programu Good Governance
Petr Sulženko, Programový manažer MF ČR

13:00 Přestávka a oběd

Projekt je financován z Norských fondů.

http://www.agorace.cz/


14:00 Hustopeče - nejlepší Facebookový profil 
města v České republice

SEMINÁRNÍ ČÁST

14:00 Využití moderních nástrojů komunikace 
na příkladu Znojma

Menší obec

Větší obec

Co a jak říkáme občanům?

www.agorace.cz

14:50 Litoměřice – tvorba vize udržitelné 
dopravy

14:50 Ostrava: fajnOVA mapa strategických 
projektů a další nástroje vizualizace 
výstupů strategického plánování

Menší obec

Větší obec

Co a jak říkají občané nám? 

15:30 Český Brod: pořiďte si koordinátora 
participace jako most mezi lidmi, úřadem 
a politiky

15:30 Praha – pilotní program koordinátorů 
participace

Menší obec

Větší obec

Jak z toho udělat dialog? 

16:15 Společné zakončení programu 1. dne
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Veronika Nováková, město Hustopeče 

Zuzana Pastrňáková, v letech 2012-2021 tisková 
mluvčí Znojma

Adriana Frková, projektový manažer SMART CITY 
Litoměřice

Ondřej Dostál, specialista strategického plánování, 
město Ostrava

Petra Ištvániková, koordinátorka participace, město 
Český Brod

Pavla Pelčíková, specialistka participačních procesů, 
IPR Praha, Karel Světlík, koordinátor participativního 
plánování Prahy 3

Projekt je financován z Norských fondů.

http://www.agorace.cz/


2. DEN: PÁTEK 27. 8. 2021

WORKSHOP

9:00 Registrace a snídaně

9:30 Workshop aneb Value proposition design 
optimální elektronické platformy pro 
komunikaci s občany
Vyzkoušíte si spolu s námi  „vcítit se do kůže“ občanů 
vašich obcí a společně s námi navrhnout, co všechno by 
měla mít ideální platforma pro komunikaci s nimi.

Výstup využijme v navazujícím projektu zaměřeném na 
customizaci elektronické platformy CONSUL, kterou 
chceme do ČR zavést a nabídnout ji jako low-cost řešení 
pro menší obce.

 

www.agorace.czProjekt je financován z Norských fondů.

13:00 Konec
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