
Řešíte složitý projekt a potřebujete pomoct s participací? 
Přihlašte se a získejte podporu zdarma! 

MENTORSKÝ 
PROGRAM: 
PARTICIPACE 2021
Z našeho know-how budete mít užitek, ať už pracujete přímo na radnici nebo jiném místním či regionálním úřadě. Je 
jedno, zda-li jste politikem či zaměstnancem veřejného sektoru.  Náš mentorský program je určený pro začátečníky i 
pokročilé. Cílem je nabídnout pomocnou ruku všem, kteří řeší složité projekty obsahující participativní plánování. 

Je řada konkrétních oblastí, se kterými vám pomůžeme:

• Participace veřejnosti
• Komunikace
• Navrhování participativních procesů
• Online a offline facilitace
• Strategické plánování
• Participativní rozpočet
• Veřejné zakázky v souvislosti s participací
• Zapojování mládeže
• E-participace (Civic Tech)
• Projektové řízení
• Evaluace participativních procesů
• Práce s daty

Tým Participation Factory se s vámi podělí o zkušenosti získané během posledních deseti let práce na projektech České 
republice i zahraničí. Máme za sebou navrhování, řízení a hodnocení více než 200 projektů. 

Stačí se přihlásit a získáte tak 5 hodinový mentorský program zdarma!

JAK SE PŘIHLÁSIT? 
Je to jednoduché: zde vyplňte přihlašovací formulář. V krátkosti nám v něm představte sebe, svou práci a své dosavadní 
zkušenosti s participací. Popište nám svůj plánovaný nebo už probíhající  participativní projekt. 

My vaši žádost zhodnotíme a následně vás kontaktujeme, zda jste naši podporu zdarma získali. 

Přihlášky přijímáme do 15. června.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem1SVB56pCIggyCL8V1M7sD6KseZ1MSjl9RoT_fYT7PgXEUA/viewform


Katya Petrikevich pracovala jako konzultantka koordinující aktivity mezinárodních týmů a navrhovala participativní procesy 
v České republice i zahraničí. Taktéž prováděla výzkum trendů v technologii a inovaci pro Komisi EU a vedla tréninky napříč 
Evropskou unií. V současnosti je členem rady Global PB Hub, organizace People Powered a programů Prague Civil Society.

Tomáš Rákos má dlouholeté zkušenosti s participací v Česku, Spojených státech, Velké Británii, Francii, Tunisku, Zambii 
nebo Indii. Před prací v Participation Factory spoluzaložil a řídil D21 a vedl tým, který realizoval digitální hlasování pro 
participativního rozpočtování pro NYCC.

Mila Fekiačová má za sebou práci v mezinárodních týmech, zejména v německy mluvících zemích. V současnosti koordinuje 
projekty v ČR a SR a řídí rozsáhlý inovační projekt ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje v Praze, jehož cílem je 
systematické zvyšování participace. Má bohaté zkušenosti zejména s facilitací a jako koordinátor projektu Billion Rise i se 
zapojováním mládeže.

Anna Těhlová se dlouhodobě zabývá udržitelným městským rozvojem pomocí řešení sociálních a environmentálních 
problémů. Po vystudování SciencesPo University v Paříži založila a následně vedla organizaci Public Space Network (PSN), 
která pomocí participace  řešila společenské a ekologické problémy v keňském Nairobi. Pod Anniným vedením se z PSN 
stala organizace, která inspirovala změnu zanedbaných veřejných prostranství na čistá a bezpečná místa. V Participation 
Factory má na starosti vedení velkých projektů. 

KDO VÁS BUDE ŠKOLIT?

SLUŽBY PARTICIPATION FACTORY
Diagnostika participace a e-participace
Detailně hodnotíme zázemí, lidské kapacity, existující projekty a procesy, nástroje i plánované změny v oblasti participativního 
plánování a doporučíme, jak vaši práci zlepšit a zefektivnit. 
 
Re/Design participativních procesů
Na základě zhodnocení situace a zázemí navrhneme proces šitý na míru vašim potřebám a umožní vám docílit vašich cílů. U 
zaběhnutých procesů hodnotíme jejich efektivitu a udržitelnost, know-how vašeho týmu a navrhujeme, jak proces zlepšit.

Práce se stakeholdery 
Pomůžeme zmapovat a kontaktovat stakeholdery, relevantně je zapojit a zhodnotíme, jak každého klíčového aktéra oslovit pro 
efektivní zapojení a proces rozhodování. 

Facilitace
Usnadníme vám vedení interních mítinků i setkání s klíčovými aktéry nebo veřejností. Soustředíme se na moderaci a facilitaci v 
online a offline formátu. 

Školení
Zaměřujeme se na podporu interních týmů a předávání dovedností a know-how pro úspěšné řízení, návrh i hodnocení 
participativních projektů - vše přesně na míru vašemu týmu.
 
Participativní projekty
Pošlete nám zadání a my pro vás navrhneme, zrealizujeme i zhodnotíme participativní projekt. Postaráme se o to, aby váš tým 
dokázal projekt nadále řídit a rozvíjet i po našem odchodu.
 
Participativní rozpočet
PaR vám pomůžeme nastavit, přenastavit, odřídit a zhodnotit. Nebereme participativní rozpočet jako univerzální řešení a 
tvoříme jej vždy na míru.
 
Odemčete své město a region 
Tento program je vhodný pro urbánní oblasti, kterým chybí informace a data pro efektivní vedení a správu. Je to služba, která 
umožňuje z nuly vytvořit základy pro kvalitní participaci. 

Systemová participace
Nebojíme se rozsáhlých a inovativních projektů ve velkém měřítku. I proto spolupracujeme na pilotním programu Koordinátorů 
participativního plánování s IPR.

Poradenství
Kromě klíčových služeb v souvislosti s participací veřejnosti nabízíme také jednorázové poradenství. Neváhejte se na nás 
obrátit, pokud potřebujete poradit, případně zajistit koncepční a metodickou studii. 


