
Metoda mapování přínosů v komunitě

LeaderFest 2018 – Konektivita a spolupráce na venkově

Rožnov pod Radhoštěm, 23. 5. 2018



O Nadaci Via

Nadace Via otevírá cesty
k umění žít spolu a umění 
darovat, rozvíjí komunitní 
život a filantropii v Česku.

• 20 let, 25 lidí, 1 ředitel

• přes 4300 projektů

• 545 mil. Kč



Cíle a metody práce v komunitách 

Výchozí situace: Pasivita prohlubuje nedůvěru ve společnosti

• 55 % české populace je občansky pasivní

• V průměru jen 40 % lidí si myslí, že se dá věřit druhým lidem

• 39 % lidí uvádí, že se s nikým nenavštěvuje

Co s tím: Hledáme místní zdroje a příležitosti

• ABCD přístup (Assets Based Community Development)

• Hledáme a pomáháme vytvářet „ostrovy naděje“ – místa, kde to 
žije, kde funguje dobré sousedství, kde si lidé pomáhají a kde 
komunita směřuje k soběstačnosti a odolnosti

• Podporujeme aktivní lidi a občanské iniciativy, navzájem je 
propojujeme, sdílíme inspirativní příběhy



Mapování zdrojů

Zdroje v komunitě

• Lidské

• Informační

• Finanční a 
materiálové

• Prostorové

• Organizační

Proč mapovat a zapojovat

• Každý má nějakou hodnotnou 
dovednost

• Využívání místních zdrojů = 
rozvoj komunity

• Tým místních „odborníků“

• Víc hlav víc ví, víc očí víc vidí

• Důležití jsou všichni 
– i potenciální odpůrci

• Kontakty

Příklad: tým pro obnovu návsi v rámci programu Místo, kde žijeme



Mapování zdrojů

Určete si okruhy úkolů Postavte si tým lidí



Příklady využití místních zdrojů

• Finanční dary místních firem i jednotlivců

• Materiál z místních zdrojů zdarma nebo se slevou

• Zapůjčení těžké techniky a pracovních pomůcek

• Poskytnutí prostoru pro plánovací setkání

• Dobrovolnická práce místních lidí během brigád

• Zajištění občerstvení pro veřejné akce

• Vystoupení umělců bez nároku na honorář

• Inzerce v místních novinách zdarma nebo se slevou

• Návrh, výroba a distribuce pozvánky na akci svépomocí

• Adopce stromů, keřů, trvalek, oken u kostela

• …



OBČERSTVENÍ



OSLOVENÍ FIREM



MATERIÁL A PRÁCE ZDARMA



ZAPŮJČENÍ TECHNIKY



ADOPCE OKEN KOSTELA



VÝBĚR PŘÍSPĚVKŮ BĚHEM AKCÍ



Příklady využití místních zdrojů

• Krásno (okr. Sokolov): Místní firma těžící granit poskytne 
materiál a finanční dar na obnovu parku za kostelem

• Josefov (okr. Sokolov): U stánku při pálení čarodějnic se 
podařilo vybrat skoro 5000,- Kč na obnovu veřejného 
prostranství

• Vrbice (okr. Rakovník): Místní obyvatelé a chalupáři 
adoptovali všechna okna kostela (= zaplatili jejich opravu)

• Olšovec (okr. Přerov): Místní strojírenská firma se podílí na 
technickém a realizačním zabezpečení akce obnovy části návsi



• Cíl: zlepšování života a mezilidských vztahů v místních 
komunitách 

• Příklady akcí a aktivit: sousedská setkávání, pouliční 
slavnosti, oživení ulic a náměstí, vytváření míst k setkávání, 
úprava zanedbaných míst, obnova památek a tradic, obnova 
cest a studánek, výsadba stromů…

• Naše podpora: konzultace, grant až 80 000 Kč, finanční 
pobídky a rozvoj fundraisingu, workshopy, mentoring, 
propojování

• Uzávěrka: průběžná, každé 2 měsíce
• Kdo může žádat: skupiny minimálně tří aktivních lidí a 

menší neziskovky založené na dobrovolnické práci

https://www.nadacevia.cz/ziva-komunita/

Program Živá komunita

https://www.nadacevia.cz/ziva-komunita/


Co nás čeká?



Děkuji za pozornost!

Vladimír Mikeš
vladimir.mikes@nadacevia.cz

Dělnická 1342/9, Praha 7

www.nadacevia.cz
www.facebook.com/nadacevia
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