
Ochrana životního prostředí může být i o umění
spolupráce

Převálcovat protistranu a rázně něco prosadit vždy neznamená jednat nejefektivněji,
dosáhnout stabilního řešení. Tak lze shrnout zrádnou past, do níž rádi padají jak bijci proti
všemu „EKO“, tak jeho „hlídací psi“ z nevládních organizací.

Odhlédněme od centrálního vidění známých kauz environmentální povahy, odložme optiku programové a
obvykle dost černobílé názorové polarizace (programově živené médii, radikálními ekology i jejich
radikálními odpůrci), kdy zaklesnuté strany sporu dlouhodobě leckdy víc ztratí než získají. Zjistíme, že se
tiše, mimo zrak velkého tisku, prosazují i řešení zrozená na zcela odlišném principu. Byť se tak děje „jen“
v měřítku obcí, měst či mikroregionů. Nelze ani mluvit o receptu na vše a pro každého, přesto takový styl
stojí za hlubší pohled. Společným jmenovatelem je tzv. komunitní přístup ke spolupráci. Díky vkladu
několika nadací si ho osvojovala i občanská sdružení ekologického zaměření. Momentky z jejich snažení
mohou inspirovat.
Vita na Fifejdách: veřejnost v hlavní roli

Zapůjčená mateřská škola na sídlišti Fifejdy v Ostravě byla jako úl. Padesát občanů, dvakrát tolik dětí, na
stole tři sta jejich obrázků, dvě stě anketních lístků vyplněných rodiči dětí ze škol i šedesát adres lidí
ochotných pomoci...a taky buchty, koláče a jednohubky, připravené v rodinách organizátorů. Ti byli ze
sdružení Vita, které sem dopisy, letáky a prostřednictvím médií pozvalo veřejnost, aby se přímo zúčastnila
neobvyklého plánovacího víkendu. Cíl – navrhnout si a pak vlastními silami vytvořit lidštější a pro všechny
atraktivnější podobu zdejšího parku. Diskusi za účasti alternativněji uvažujících architektů, ale i úředníků
obvodu a města, promyšleně řídily facilitátorky, nechyběly inspirující diapozitivy ze světa i z Hrádku nad
Nisou, kde už Vita iniciovala přírodní zahradu u mateřské školky. Den na to procházka parkem s probíráním
nápadů přímo v terénu. Akce jich zrodila moře. Dospělé i děti šance chytla. Být spolutvůrci svého
superparku, od kresby po krumpáč, se v praxi nestává. Zde byla ale rutina typu kdesi vymyslet, zadat a
lidem dodat, rozuměj vnutit cizí představu, na hlavu poražena. Nechci ale líčit další veřejné posuzování
z projektů vzešlých z nápadů, ani roční vyjednávání o čtvrtmiliónové injekci z partnerského Pittsburgu a
stejném materiálním vkladu města, ani co vše dnes v chytrém parku už mají. Snímky odtud jste už možná
potkali či potkáte.

Spíše pohleďme za věcné kulisy projektu. Zde je pilířem rozhodnutí Vity – jinak všestranně známé
organizace věnující se úspěšně ekologické výchově, poradenství, ozeleňování i šíření souvisejících
informací – důsledně spojovat téma životního prostředí se vztahem lidí právě k okolí, kde žijí. Podmínkou je
vzbuzovat o ně zájem a to lze jen tam, kde se něco děje, kde se oživují vyhaslé vztahy v komunitě, kde lidé
komunikují a nejlépe něco společně tvoří.

„Samozřejmě jsme měli strach z lhostejnosti i z dřímajících averzí k někdejším akcím Z, ale ukázalo se,
že nabídnutá představa živé oázy uprostřed sídliště, založená na místním společenství, narušila netečnost.
Idea komunitního centra, kde se mohou setkávat generace, zabrala“ – říká ředitel Vity Zdeněk Jakubka.
„Věděli jsme, že i úspěch onoho klíčového plánovacího víkendu stojí a padá s tím, zda vyvoláme pocit
pohody. Pak se lidé otevřou a šance na spolupráci bude. To, že se lidem s námi začalo líbit, byla asi zásadní
věc, od níž se vše další odvíjí.“

Toto přesvědčení vlastně logicky vyplynulo z jiného. Ze snahy neusilovat o to, aby park „byl realizován“
co nejrychleji a nejlevněji, třeba dodavatelsky, ale o to, aby byl probuzen místní zájem, víra, vůle a
schopnosti obyvatel, chcete-li – místní energie. Program Vity nazvaný Místo k životu se tak stal cenný
hlavně tím, že nedominovala vůle prosadit a vymoci si. Vita se profilovala „jen“ do role zprostředkovatele,
iniciátora – zde především prostoru či prostředí komunikace, v němž se lépe daří i kultivaci vztahu k okolí i
sobě navzájem.

Projekt parku se stal nejen součástí amerického Central European Linkage Program (CELP) a
programu Partnerství pro veřejná prostranství Nadace Partnerství, ale i programu CPSI (viz text
v rámečku). V tomto případě byla vedle finanční určitě neméně významná pomoc konzultační. Nejrůznější
semináře, kurzy a diskuse s experty aktérům z Vity odhalily škálu znalostí a dovedností ze soudku komunitní
spolupráce. Z. Jakubka k tomu říká: „Jsou-li neziskovky zvány na různá školení, bývá to často spíše ztráta
času. Zde jsme si ale ze setkávání se zhruba 20 organizacemi v programu opravdu odnášeli chytré nápady i
zkušenosti bezvadné pro naši věc. Debata s lidmi, kteří vědí, jak důležité je dnes probouzet komunitu jako
živoucí společenství lidí, kteří se umí dorozumět, řešit věcně problém a tím prolamovat lhostejnost k okolí, je
totiž vždycky obohacující.“

ČSOP Vlašim, Veronica Brno... a jiní
Podobné ingredience v jemné práci s místními společenstvími můžete najít v aktivitách i několika dalších

ekologických sdružení. Programu Iniciativa na podporu partnerství v komunitách se účastnila i patrně



nejagilnější středočeská ZO ČSOP ve Vlašimi s impozantně pestrou škálou činností na Podblanicku,
supervýkonná brněnská Veronica se seriály počinů k Agendě 21 v moravské metropoli i v Bílých Karpatech,
kde jí např. slouží ke cti nebývale (nejen ekologicky) probuzená „komunita“ v Hostětíně a další. Ekologická
témata naleznete i v práci Regionálního sdružení Křivoklátsko, které z obce Lhota oslovuje na 80 starostů
oblasti, v brněnském Trialogu, který spolu s Veronicou obdobně jako Vita křísí k životu novou podobu
sídliště Nový Lískovec, nebo třeba u organizace Dítě a kůň – sdružení pro hipoterapii, které u Kutné Hory
na pravém zemědělském statku dává zažít radost ze světa zvířat mládeži i postiženým a stalo se i startérem
širšího „nadání“ osmi nevládních organizací, které opět dodává tolik potřebnou jiskru pro život města.

Bližší kontakty i stopy obdobných přístupů a komunitních dovedností může zájemce nalézt i na
internetové stránce Nadace Open Society Fund Praha: www.osf.cz/CPSI.

Tu úplně nejlapidárnější charakteristiku dobrých komunitních přístupů k řešení problémů našich sídel zde
však nevyčtete. Slyšel jsem ji od experta, který měl na starosti hodnocení organizací zúčastněných
v programu. Praví: když energii do práce v komunitě vkládáte správně, vždy se musí několikanásobně
vrátit!

Myslím, že nad tím by se mohl zamyslet nejeden uštvaný ekolog...

Pravda, nemusí.
Karel Merhaut,
volný novinář

Program Iniciativa na podporu partnerství v komunitách
(Community Partnership Support Initiative – CPSI) byl rozvíjen od května 1998 s cílem podpořit

zefektivnění práce občanských aktivit, které usilují o rozvoj komunity (obce, města, mikroregionu) i
jednotlivých odvětví jejího života (ochrana životního prostředí, místní rozvoj, kultura, sociální
oblast, vzdělávání).

V programu přitom nešlo o to problémy vyřešit, ale udělat první důležitý krok. Zejména ve
prospěch zlepšení často problematické spolupráce s ostatními sektory společnosti, vyššího využití
kapacit nevládních neziskových organizací a dílem i pro snížení nedostatku financí pro
dlouhodobou podporu aktivit v komunitě.

Šlo o program asistence, který probouzel partnerství na místní úrovni bez vnucování obecných
receptů, a to společným nacházením kroků, které v komunitě nejlépe vedou k efektu. Možné
přístupy se demonstrovaly na úspěšných projektech. Vznikaly vždy „plány asistence“ pro každou
organizaci, hledala se společná témata, diskutovalo se postavení neziskovek, aby lépe poznaly
svou roli i možnosti. Šlo tedy o cílený pracovní dialog se vztahem ke konkrétním obcím i
k obecnějším trendům ve společnosti.

Pro uskutečnění programu spojily síly, finanční prostředky i zkušenosti významné domácí i
zahraniční nadace:

Nadace Open Society Fund, Praha, C.S.Mott Foundation, Nadace Partnerství, Nadace Via a
Komunitní nadace Ústí nad Labem.

!"!"!!"!"!!"!"!!"!"!
A co by o komunitním přístupu měli vědět – vedle jeho dnešních vyznavačů – i případní noví

zájemci o tuto metodu práce?
Jde o takové zapojení různých aktérů, kdy prospěch mají obyvatelé lokality. Problémy se zjišťují

i řeší na základě znalosti stavu a potřeb při otevřené diskusi všech. Komunitní přístup je chápán i
jako šance k posílení místních zdrojů, jež pak mohou být dlouhodobě využity pro další řešení – ať
už jde o věcné a finanční dary, nebo o dobrovolnou práci. Příspěvky z místních zdrojů vždy posilují
sounáležitost a aktivnější zapojení.

Přístup šíří i hodnoty otevřené společnosti: rozvíjí se zájem lidí, zaujetí. Idea se rodí v procesu,
není kýmkoli vnucena, umožňuje podíl na věcech veřejných i zapojení kreativity, propojují se různé
skupiny, přičemž toto spojenectví posiluje a pomáhá i proti lhostejnosti, překonává černobílé
vidění, umožňuje učit se z chyb, kultivuje myšlení, učí formulovat priority, odhaluje potenciál
komunity, předjímá stav a směřuje k němu, zbavuje izolovaného přístupu, představuje veřejnosti
všechny aktéry, učí prodat myšlenku, tvořit plán i dílčí kroky, idea i postup se rodí ze vzájemného
poznávání partnerů.

Důležité je, aby organizace nebyly „uzavřenou firmou“, ale otevřely se pro dění v komunitě a
podílely se na něm. Jde totiž i o zmnožování pohledů, které v komunitě často chybějí. Dialog,
chceme-li poslouchat, obohacuje původní stanoviska. Partnerství se chápe jako vztah založený
na důvěře a převzetí odpovědnosti za běh věcí, kdy musíme porozumět tomu, co nás spojuje,



respektovat různosti a odlišné postoje. Je to i společně nesená odpovědnost za vývoj (komunity),
schopnost naslouchat. Podmínkou je spolehlivost a nezbytný díl profesionalizace. Určitě však
nejde o formální spojenectví, ale o účast od fáze plánování po realizaci i fungování. Důležité je i
poznání, že většinou nelze vše vyřešit, ale jde o to dlouhodobě krok za krokem systematicky
zlepšovat stav.

Den Země v Prokopském údolí
Již po jedenácté se uskutečnil v nádherném romantickém prostředí

pražského Prokopského údolí Den Země. Jak už se stalo tradicí,
pořádala ho zde Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu, letos
společně s Ministerstvem životního prostředí a Lesy ČR. Záštitu nad tímto
ročníkem navíc převzal primátor hlavního města Prahy Jan Kasl.

Celá akce proběhla o víkendu 21. – 22. 4. 2001 a přes extrémní
nepřízeň počasí, obnášející zimu, déšť a spoustu bahna, se jí zúčastnilo
značné množství obyvatel Prahy především z okolních sídlišť Barrandov
a Jihozápadní Město.

Pro děti i jejich rodiče připravila Tereza více než dvacítku stanovišť a přednáškový stan, kde
se návštěvníci mohli setkat se zajímavými osobnostmi. Zaměření na les a život v něm
předznamenávalo i motto letošní akce „Jak se do lesa volá, tak se les ozývá”. Děti se mohly
seznámit se stopami v lese, se vzácnějšími i běžnými druhy dřev, zkoušely malování na dřevěná
kolečka, určovaly stáří stromů podle letokruhů i pupenů, určovaly zemi původu různých stromů atd.

Poprvé Den Země oslavili američtí studenti 22. dubna 1970. Jejich záměrem tehdy bylo
upozornit světovou veřejnost na narůstající problémy, které naší planetě a všem jejím obyvatelům
působí sami lidé. Sdružení ekologické výchovy Tereza slaví Den Země v Prokopském údolí od
roku 1991.

(Pla)



Návštěvníci si mohli vyrobit originální ozdoby z přírodních
materiálů

Výroba ručního papíru patří již tradičně mezi velmi oblíbené
činnosti

Děti určují, co žije v které části lesa



Den Země letos poznamenalo špatné počasí a množství
bahna

Děti určují stromy podle jejich siluet

Letošní Den Země byl zaměřen na lesy

Foto archiv Terezy
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