
NEBOJME SE KOMUNÁLNÍ
POLITIKY: ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH  
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Z P R Á V A  P R O  N A D A C I  J A B L O T R O N

V  programu Nebojme se komunální politiky Nadace Via díky štědré a vytrvalé
podpoře Nadace JABLOTRON pomáhá aktivním lidem na jejich cestě ke vstupu
do komunální politiky. V letech 2019-2022 mělo 48 lidí možnost účastnit se
vzdělávacích setkání, dostali mentoring od zkušených zastupitelek a zastupitelů,
vzdělávali je experti na témata týkající se komunální politiky. Byly jim také
poskytnuty malé granty na jejich vlastní akce. 

VÝSLEDKY PROGRAMU V ČÍSLECH...

Počet účastníků programu: 48 
Počet kandidujících v komunálních volbách v září 2022: 38 
Počet lidí zapojených přímo ve volebních týmech: 728
Počet lidí zapojených nepřímo na akcích: 748
Počet zvolených zastupitelů: 24
Výše grantů celkem: téměř 0,5 mil. Kč 

Po komunálních volbách máme mezi absolventy programu místostarostku 
v Roztokách a radní v Olomouci, Kolíně a Tachově. Očekáváme další výsledky
koaličních jednání např. v Berouně či v Mikulově. Zastupitelé přímo pozitivně
ovlivní dění v obcích a městech s celkem 380 tis. obyvateli. 71 % z nich jsou ženy.

Získali praktické znalosti - orientaci v legislativě,
technikách vyjednávání a leadershipu, participaci,
přehled o náplni práce komunálního politika. 
Více si důvěřují, že to zvládnou: zjistili, že pozitivní
změna je možná a získali si respekt ve své komunitě.
Díky minigrantům si vyzkoušeli komunitní aktivity  
 v praxi: více stmelili své spolky, naučili se řídit menší
projekt a spravovat si finance.

PROGRAM PŘINESL ÚČASTNÍKŮM:
DOBROU PŘÍPRAVU

«Program mě posílil, dodal pocit sebedůvěry, že jsem v té oblasti vzdělaná.» 
«Nebýt programu, nerozhoupal bych se jít do toho aktivně, teď fakt věřím, že nějaká
pozitivní změna je možná.»



Mají se na koho obrátit: mají množství kontaktů, potkali inspirativní lidi a utvořili si
síť  „přátel na telefonu“, kterým mohou zavolat, když si nevědí rady. 
Řeší podobné problémy jako lidé v jiných obcích: vzájemná podpora a inspirace
během programu i v rámci alumni skupiny.
Mentoring od zkušených zastupitelů a zastupitelek: probrali konkrétní témata a
naučili se požádat o pomoc spolupracovníky nebo hledat kompromis. Ženy se
inspirovaly příkladem žen-mentorek, které se prosadily mezi převážně mužskými
kolegy v komunální politice.

PROGRAM PŘINESL ÚČASTNÍKŮM: 
MOŽNOST SDÍLET A RADIT SE S OSTATNÍMI

Účastníci se zbavili předsudků a našli svou vizi: upustili od pouhého  poukazování
na chyby svých oponentů a začali tvořit pozitivní program. I pokud neuspějí ve
volbách, chtějí v něm pokračovat jako aktivní občané.
Ujasnili si hodnoty:  do voleb šli s otevřeností, kompetentností, zodpovědností a      
 s důrazem na vstřícnou a transparentní komunikaci radnice.

« Spojení lidí v programu je motivující. Velmi mě inspiruje potkávat se s podobně
naladěnými lidmi a dívat se, jak jdou krůček po krůčku. Najednou v tom nejsem sama.»

VIZE PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2022-2026

«Velice ráda bych lidem ukázala, že komunita a komunitní soužití je super a že nám to
může přinést jen dobré věci. A že aktivita může přijít i z naší strany.»
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www.nadacevia.cz/nebojme-se-komunalni-politiky

Po úspěšném absolvování programu dokáží komunitní lídři
stejně jako Eliška zhodnotit nabyté zkušenosti nejen 
v zastupitelské praxi, ale dále budou ve svých městech a
obcích zlepšovat své okolí a sousedské vztahy. Díky své
zkušenosti s občanskou angažovaností, novým dovednostem 
a znalostem jsou tito lidé “velmi dobrou investicí”. Zároveň
našli důležitou oporu ve své komunitě a týmu lidí a nenechají
se proto od svého veřejného angažmá snadno odradit. 

Děkuji Vám, že jste jim pomohli na začátku této cesty.

DĚKUJEME NADACI JABLOTRON, 
ŽE PROMĚNILA KOMUNÁLNÍ POLITIKU 
V DESÍTKÁCH OBCÍ K LEPŠÍMU!

Více lidí vzdělat v praktických
dovednostech, aby byli lépe
připraveni na volby i práci
zastupitele.
Při volbě mentora více zohlednit
velikost obce.
Ukázat konkrétní příklady, na co
je možné čerpat minigranty.
Připravit je na složitost osobních
vztahů v menších komunitách.

Co navrhují účastníci v programu
do budoucna změnit nebo vylepšit?
 

JEDEN ÚSPĚŠNÝ PŘÍBĚH ZA VŠECHNY: KOLÍN

Eliška Pácaltová se před několika lety přistěhovala do Kolína, učí na základní škole.
Hned se zapojila do místního dění a s přáteli pomohla zachránit kolínský klášter. 
S pomocí mentora Ondřeje Lochmana, starosty Mnichova Hradiště a poslance, si vzala
za své téma budování kolínské komunity a zlepšování školství. V rámci programu
čerpala minigrant na seminář pro město o zavádění participativního rozpočtu. Její
uskupení vyhrálo volby se ziskem 49,8 %  hlasů, Eliška se stane radní pro školství. Byla
starostou také pověřena, aby v Kolíně poprvé v historii zavedla participativní rozpočet.
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