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„Dáme na vás“

V místě dnešní pískovny plánuje město vytvořit rozsáhlý
park, který se v budoucnu stane zajímavým cílem procházek
i výletů. Do plánování budoucí podoby parku se formou
ankety zapojila i veřejnost. Zásadní bylo zjistit, jak si
obyvatelé tuto oblast v budoucnu představují a co jim
zde nyní nejvíc chybí. Výsledky ankety budou jedním z
podkladů pro urbanisticko-architektonickou soutěž.

Zapojení veřejnosti do rozhodování o městě – to byla
původní myšlenka participativního rozpočtu. Dnes se
Brno může pochlubit největším participativním rozpočtem
ve střední Evropě, čímž se v této oblasti dostalo mezi
světovou elitu. Od roku 2017 v projektu „Dáme na vás“
Brňané sami rozhodují o části rozpočtu města. Pro letošní
ročník se jedná o 35 mil. korun. Brňané mohou jednoduchým
způsobem navrhovat vlastní projekty na oživení města
a přímo rozhodovat o tom, které nápady město zrealizuje.
Důraz je přitom kladen na sousedský, komunitní přístup
při tvorbě projektů, který je podpořen také sérií veřejných
setkání. Mezi úspěšně zrealizované projekty z participativního rozpočtu patří např. dnes hojně navštěvovaná
rozhledna Holedná.

„Úkolem soutěžících bude připravit plán na postupnou
obnovu vytěžených oblastí. Výsledkem má být moderní
příměstský park, který bude svojí rozlohou větší než
Lužánky. Proto od začátku počítáme s výrazným zapojením
krajinářských architektů“, doplňuje Michal Sedláček, ředitel
Kanceláře architekta města. K zadání soutěže proběhl
na jaře první kulatý stůl s hlavními aktéry v území – zástupci
města, městských částí, majitelů pozemků, zahrádkářů
i ornitologů.

Od roku 2020 byl participativní rozpočet rozšířen o část
určenou základním školám v Brně. Participativního
rozpočtu do škol se v prvním ročníku účastnily děti z 27
základních škol. „Hlavní myšlenkou bylo začlenit žáky
do tvorby školního prostředí, učit je odpovědnosti za své
okolí, společné komunikaci, ale i veřejnému vystupování.
Hlasováním pak sami rozhodují o tom, které nápady
se v jejich škole zrealizují“, upřesňuje vedoucí Odboru
participace Marco Banti.
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#komunita #spolupráce #dialog

#porozumění #znalost místa #zapojení

#sdílení #potřeby #rozhodování #společná tvorba
#nalezení shody

PARTICIPACÍ rozumíme účelné a smysluplné zapojení občanů, organizací

a institucí do přípravy a realizace veřejného projektu. Participovat znamená
především spolupracovat, spolupodílet se na rozhodování a plánování.
Participace je vlastně doplňkem zastupitelské demokracie.

Dává místním možnost ovlivnit místo, kde žijí, pracují, podnikají, studují
nebo tvoří. Přináší nové informace, prohlubuje znalost problematiky
a umožňuje dosáhnout lepších řešení, než jsou jen kompromisy.
Laikům umožňuje dialog s experty a hladší souznění s budoucím
výsledkem. Zástupcům města umožňuje lépe pochopit potřeby občanů
a klíčových aktérů.

