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Mûsta sdruÏená v projektu Evropská mûsta
stále více poãítají s úãastí obãanÛ v managementu projektÛ a proto také vytváﬁejí
strategie participaãní demokracie. Obnovení dialogu mezi obãanskou spoleãností,
politick˘mi zástupci a mûstsk˘mi úﬁedníky
v‰ak neznamená, Ïe v dlouhodobém horizontu je zavedení této strategie jednoduché. Zapojení jednotliv˘ch aktérÛ není
samozﬁejmostí. Správnû zvolené prostﬁedky a dovednosti spolu s jasn˘m politick˘m
cílem jsou dÛleÏité pro efektivitu práce.
Participaãní demokracie nebude schopna
zcela nahradit demokracii zastupitelskou
a to i pﬁes to, Ïe ta nûkdy b˘vá povaÏována za ponûkud nestabilní vzhledem
k tomu, Ïe politická rozhodnutí jsou ponechána na politick˘ch zástupcích. Obãané
svou úãastí urãitou mûrou pﬁispívají
k vylep‰ení projektÛ a pozmûÀují je tak,
aby lépe odpovídaly jejich oãekáváním.
Úãast jednotliv˘ch aktérÛ také pﬁispívá
k budování sociálních vazeb ve spoleãnosti, která uznává individuální hodnoty.
Pﬁíklad Janova ilustruje tuto poslednû jmenovanou dimenzi. Projekt zlep‰ení kvality
Ïivota ve ãtvrti Quarto Alto je iniciativou
vyvolanou obãany a jimi také uvedenou
do praxe. Mûstsk˘ úﬁad tuto iniciativu
hodnotí a v souãasnosti ji také podporuje.
Projekt vznikl˘ jako reakce na pﬁíli‰ slabou
mûstskou a sociální politiku pomáhá pﬁebudovat sociální vazby a vztahy mezi
generacemi v této mûstské ãásti. Tato
spontánní ale souãasnû dobﬁe naplánovaná iniciativa vedla k pﬁemûnû obãanÛ
v partnery, kteﬁí mají vliv na kvalitu Ïivota
v místû svého domova.
Benoit Quinon
generální ﬁeditel, Greater Lyon
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Janov
Janov:
město s několika centry
Janov, vtûsnan˘ mezi moﬁe a hory, se
táhne v dlouhém a úzkém pásu od
v˘chodu k západu. Nacházíme tu
nûkolik v˘razn˘ch center. V centru
mûsta v pﬁímém kontaktu se star˘m
pﬁístavem je stﬁedovûká ãtvrt, která je
nyní potlaãena nov˘m mûstsk˘m centrem vznikl˘m v 19. století. Mûsto ob˘vané burÏoasií se rozrostlo do kopcÛ,
zatímco mûstské ãásti ob˘vané vrstvami pracujících se vyvíjely ve velk˘ch
centrech na západní stranû periférií Val
Polcevera a Ponente. Mnohem pﬁíjemnûj‰í oblastí je v˘chodní pobﬁeÏí
(Levante) s rozeset˘mi rybáﬁsk˘mi vesnicemi a pﬁímoﬁsk˘mi letovisky.
V údolí Bisagno jsou soustﬁedûny sluÏby dÛleÏité pro fungování mûsta jako
je napﬁíklad hﬁbitov, stadion, vûznice
a podobná zaﬁízení.

pﬁístav a moﬁe se otevﬁelo mûstu v souvislosti s v˘stavbou areálu Expo, kter˘
navrhl architekt Renzo Piano. Oblast
byla doplnûna Moﬁsk˘m biologick˘m
muzeem, které se stalo hlavní atrakcí
mûsta. A tak zaãal proces, kter˘ posílil
turistické struktury a zv˘‰il kulturní
bohatství Janova v oblasti zejména
kolem stﬁedovûké ãtvrti.
Z hlediska ekonomického mûsto zaloÏilo své hlavní aktivity na komerãním
vyuÏití moﬁe a rozvoji turistického sektoru. Ostatní ekonomické aktivity
mûsta souvisí s prÛmyslem, jehoÏ
mnohé souãásti se v prÛbûhu nûkolika
posledních let transformovaly na sektor sluÏeb a obchodní aktivity.
Prezentace Janova byla v rámci umûlecko kulturního plánu evropské úrovnû potvrzena, kdyÏ se „Janov 2004“
stal Evropsk˘m kulturním mûstem.

Město s ekonomickým
a kulturním bohatstvím
Bûhem nûkolika posledních let mûsto
znovu objevuje své pÛvaby, které souvisí s jeho intenzivním vztahem k moﬁi
a existencí pﬁístavu. Tento proces zaãal
v roce Kolumbovsk˘ch oslav (1922),

Základní údaje o Janovu
Janov má 610 307 obyvatel, coÏ
pﬁedstavuje 69 % z celkové populace Janovské provincie.
25 % populace je tvoﬁeno lidmi ve
vûku 65 let a více.

V Janovské provincii Ïije 878 082
obyvatelé.
Hrub˘ národní produkt v této provincii ãiní 17 800 € na hlavu.
V Provincii Janov je celkov˘ poãet
pracovních míst 347 000 z ãehoÏ se
76,7 % nachází ve tﬁetím sektoru.
Míra nezamûstnanosti pro celou
provincii je 7,2%.
Dal‰í údaje mÛÏete nalézt na
www.comune.genoa.it

Inter
„Quarto Alto“ komunitní iniciativa
na znovu vytvoření občanství
a rozvoj kvality života

Podstata projektu

Quarto Alto (neboli Horní Alto) je mûstská ãást postavená na konci osmdesát˘ch let na kopci na severov˘chodní ãásti Janova.
Velké domy postavené v rozdíln˘ch architektonick˘ch stylech, ve kter˘ch zde Ïije nejménû ‰est tisíc lidí, nahradily zelináﬁské zahrady a terasovitá pole s olivov˘mi a ovocn˘mi stromy. Domy jsou rozloÏeny po vrstevnicích kopce a tvoﬁí horizontální mûstskou scenérii, která odráÏí sociální rozvrstvení. NejniÏ‰í vrstvu tvoﬁí obecní domy a nejzávaÏnûj‰í sociální problémy nacházíme právû zde. Strategie pro tuto mûstskou ãást je velmi nedostateãnû vypracovaná. Není zde plnû pod
kontrolou mûstsk˘ rozvoj a strategie sociální politiky není dostateãnû efektivní. Na konci devadesát˘ch let se situace vyvinula tak, Ïe mûsto podpoﬁilo iniciativu obãanÛ k vytvoﬁení nov˘ch zelen˘ch oblastí v této mûstské ãásti. I pﬁes to, Ïe se nejednalo o souãást dobﬁe strukturovaného projektu, pﬁedstavy nûkter˘ch dobrovolníkÛ z ﬁad obãanÛ tak nabyly konkrétní
podoby. A dále to také vytvoﬁilo podmínky, aby se z nich stali hlavní aktéﬁi v obnovû mûstské ãásti.
Po nadûjném zaãátku chybûly faktory, které by proces usmûrÀovaly a ﬁídily. Obãané oãekávali silnûj‰í podporu a propagaci ze strany mûsta. Souãasnû mûsto zaãínalo s procesem zapojení obãanÛ v rámci “Città Educativa” neboli mûsta vzdûlání. Tento proces byl zaloÏen na prvních instrukcích EU t˘kajících se vzdûlávací role mûst, trvale udrÏitelného rozvoje
a participaãní demokracie. Pﬁesto, Ïe mûsto pﬁijalo tyto principy jako základní, nestalo se vedoucím partnerem aktivit
v Quarto Alto. Vedoucí role zÛstala na dobrovolném sektoru v rukou janovského salesiánského institutu Pretto, kter˘ za
souhlasu odboru pro sociální sluÏby mûsta Janova, se ujal projektu pro zlep‰ení kvality Ïivota v janovské mûstské ãásti
Quarto Alto. Tento projekt opravdu uvedl v praxi zásady úãasti obãanÛ ve veﬁejn˘ch rozhodnutích spolu s rozvojem
komunity jako základního aktéra pro zlep‰ení kvality Ïivota v oblasti.

Projekt iniciovaný
občany

Tento proces vedl ke zrodu asociace
s názvem 'Progetto Quarto Alto'.

V roce 1997 salesiánsk˘ knûz don
Enrico zahájil iniciativu za zlep‰ení
kvality Ïivota v oblasti prostﬁednictvím participaãního procesu. Od
zaãátku vytvoﬁení projektového
t˘mu se ‰íﬁe akcí rozvíjela pomocí:
uskuteãnûní technicko vûdeckého
prÛzkumu zji‰Èujícího opravdové
potﬁeby lidí Ïijících v této oblasti
zorganizování referenda o potﬁebách obãanÛ v mûstské ãásti Quarto
Alto.
‰kolení obãanÛ, kteﬁí mûli zájem
o spolupráci na projektu.

Díky ‰lechetnosti ﬁádu salesiánÛ byla
asociace umístûna do roku 2001
v prostorách multifunkãního komplexu Villino s otevﬁen˘mi prostory
pro veﬁejné debaty a rÛzné aktivity.
V tomto období, se zde organizovalo mnoho setkání obãanÛ a úﬁedníkÛ
mûstské ãásti. Jejich cílem bylo definovat potﬁeby a navrhnout konkrétní akce ke zlep‰ení kvality Ïivota
obyvatel. Ov‰em na mûstské úrovni
byla realizace tohoto projektu ponûkud ohroÏena. Zatímco byl pláno-

ván projekt Mûstského parku na
úrovni mûstské ãásti, na odboru
sportu magistrátu bylo rozhodnuto
o vyuÏití téÏe oblasti pro Universitní
sportovní centrum a mûlo tam b˘t
vybudováno golfové hﬁi‰tû. Zpoãátku se zdálo, Ïe ‰lo o zcela svévolné
rozhodnutí, av‰ak pak se zjistilo, Ïe
to v‰e vzniklo následkem komunikaãních problémÛ mezi rÛzn˘mi sektory místní administrativy. ¤e‰ením
se pak stal kompromis mezi v‰emi
zúãastnûn˘mi a na pÛvodním prostranství bylo vybudováno golfové
hﬁi‰tû i park.

ract
Mezi nejdÛleÏitûj‰í aktivity této asociace je vytvoﬁení a realizace mûstského
parku ve ãtvrti téhoÏ jména. Je to sloÏit˘ úkol a to vyÏaduje, aby se dobrovolníci zhostili nûkolika rolí. Potﬁebují
analytické a mediaãní dovednosti a silnou osobní motivaci.
Tento projekt byl vyvinut s plnou podporou místní administrativy (Administrativní distrikt IX V˘chod, mûstského
úﬁadu Janov) a to i pﬁes to, Ïe do‰lo
k v˘mûnû vedoucí politické strany
v prÛbûhu dlouhé startovací fáze projektu. Je tomu tak zejména proto, Ïe
dobrovolníci vystupovali upﬁímnû,
vÏdy byli pﬁipraveni poskytnout informace o probíhajících aktivitách, zapojovali se do ﬁe‰ení konfliktÛ, které se
vyskytly mezi jednotliv˘mi partnery.

Projekt byl veﬁejnosti prezentován na
setkáních, kde obãané mohli debatovat. Také pravidelnû dostávali informace o v˘voji projektu. Realizace
Mûstského parku je povaÏována za
pilotní projekt v procesu zapojení
obãanÛ. Je to akce vedoucí k obnovû
Ïivotního prostﬁedí, která zhodnocuje
mûstskou ãást. DÛleÏit˘ je také její
v˘chovn˘ v˘znam, protoÏe jasnû ukazuje motivaci a efektivnost práce pﬁi
zapojení obãanÛ. Projekt je dÛleÏit˘
i pro tvorbu identity, u obãanÛ vzniká
vztah ke své mûstské ãásti.
SdruÏení Projekt Quarto Alto se také
úãastní jako partner sítû na projektu
„Zatnuté pûsti“ kter˘ je propagován
Smûrnicí sluÏeb obãanÛm v rámci
„teritoriálních vzdûlávacích laboratoﬁí“, které podporují blahobyt dûtí
a mládeÏe. Cílem projektu je obnovit
kontakty s mlad˘mi lidmi ve vysoce

a
P rtneři zapojení
v projektu

v projektu
Partneři zapojení
Projekt zlep‰ení kvality Ïivota v Quarto Alto byl iniciován a vytvoﬁen dvûma dobrovolnick˘mi organizacemi:
SdruÏení “Progetto Quarto Alto” zlep‰uje kvalitu Ïivota ve svém okolí v oblasti
sociální a Ïivotního prostﬁedí. V souãasnosti má sdruÏení 45 ãlenÛ, kteﬁí t˘movû
pracují na rÛzn˘ch problémech.
Salesiánsk˘ Institut Pretto v Janovû – je zodpovûdn˘ za Oratoﬁ. Jako církevní
instituce se zab˘vá péãí o mladé lidi a zlep‰ení vztahÛ sociálních a rodinn˘ch. Na
zaãátku byl don Enrico, kter˘ se projevil jako charismatick˘ vÛdce a zaktivizoval
spolupráci mezi rÛzn˘mi partnery.
Projekt je iniciativou komunity, ale je podporován nûkolika odbory mûstského
úﬁadu Janova:
Mûstsk˘ úﬁad Janova: odbor decentralizace, správa územního rozdûlení, mûstská ãást IX „Levante“ – podporuje princip úãasti obãanÛ a obãanské aktivity
zamûﬁené na zvelebení veﬁejn˘ch ploch v místû jejich bydli‰tû. Mûstská správa
také organizuje veﬁejné debaty o mûstském parku.
Mûstsk˘ úﬁad Janova: odbor sociální podpory, správa sociálních sluÏeb, odbor
sociálních vûcí – podporují místní komunity, jsou ãinné v prevenci problémové
mládeÏe a starají se o staré obãany, podporují socializaci a vztahy v komunitû.
Tak byly stimulovány ty participaãní aktivity zamûﬁené na sociální péãi a sociální
kontrakty mezi obãany a zpravodaj. Také se podaﬁilo zapojit do procesu i star‰í
obãany.
DruÏstvo pro sluÏby dûtem pÛsobí v oblasti prevence problémÛ mlad˘ch lidí
ve spolupráci s mûstskou ãástí.

problematick˘ch mûstsk˘ch ãástech
jako je právû Quarto Alto. Jedná se
o zapojení místních skupin problémov˘ch mlad˘ch chlapcÛ do aktivit,
které si sami zvolí. Pﬁíkladem je otevﬁení tûlocviãny bojov˘ch umûní.
V souladu s evropsk˘mi zku‰enostmi
byl sport vybrán, protoÏe vede ke
zdravému Ïivotnímu stylu v kontrastu
oproti deviantnímu chování. Projekt
zaãleÀuje Centrum mládeÏe, Místo
pro rodinu, SdruÏení obãanÛ Quarto
Alto a janovské Universitní sportovní
centrum.
SdruÏení se také podílí na aktivitách
jako je pomoc star˘m lidem, organizace rÛzn˘ch akcí, vydávání zpravodaje místní ãásti Quarto Alto, kter˘ je
jako ãtrnáctideník zdarma poskytován
1 600 domácnostem, poﬁádá zahradnické aktivity a obnovy zelen˘ch
ploch a mnohé dal‰í.

Financování

Financování

Sdružení projektu
Quarto Alto je zapojeno v mnoha aktivitách

Projekt není financován z jednoho zdroje.
V první fázi se na nûm finanãnû podílely
následující partneﬁi:
Salesiánsk˘ institut: 20 000 € na rozvoj
projektu, konzultace a ‰kolení
Nadace Carige: 5 000 € na nákup náﬁadí
magistrátní odbor decentralizace:
2 500 € na potﬁeby mûstské ãtvrti.
Magistrát do nynûj‰í doby projekt podpoﬁil sumou 45 000 €. To je druhá fáze projektu od zaloÏení asociace Projekt Quarto
Alto. Pro dokonãení projektu mûstského
parku se pﬁedpokládá je‰tû dal‰ích
200 000 €.

Eugeni@ Pact : participační iniciativa
Eugeni@ Pact je hlavním zdrojem
zku‰eností s úãastí obãanÛ a Janov se
tak propaguje jako Mûsto vzdûlání.
Od vzniku v roce 1999 tato aktivita
vyvolala mnoho nad‰ení mezi obãany
i v mûstsk˘ch institucích. Zezaãátku
se jednalo o spoleãn˘ prostor pro jednání mezi místní administrativou
a aktéry z komunitního sektoru, ale
brzo se vyvinulo nûco jako spontánní
pokus o participaãní demokracii.
Nûkteﬁí radní zasedli s obãany

a zástupci rÛzn˘ch organizací ke kulatému stolu a diskutovali o spoleãn˘ch
hodnotách, akcích a rozvoji procesu
jako takového. Smlouvu podepsalo
pﬁes 200 signatáﬁÛ, uskuteãnilo se
7 tématick˘ch diskusí, mnoho teoretick˘ch pﬁíprav a praktick˘ch akcí.
Smlouva Eugeni@ Pact pomohla
janovsk˘m úﬁedníkÛm a obãanÛ uvûdomit si strategick˘ v˘znam zapojení
obãanÛ v místním a mezinárodním
kontextu, Ïe se tento projekt stal

základem pro rozvoj principu úãasti
obãanÛ v Janovû.
Od léta roku 2003 se v‰ak projekt
Eugeni@ Pact – Janov mûsto vzdûlání
zpomalil a v souãasnosti se obãané
ménû zapojují do tûchto aktivit. RovnûÏ opadlo poãáteãní nad‰ení. DÛvody tohoto v˘voje jsou komplikované
a jsou podrobnû analyzovány. Cílem
je, aby projekt nabyl svou b˘valou
dÛleÏitost.

o
R zhovor

Rozhovor
Dr. Paola Cermelli je ﬁeditelkou SluÏeb obãanÛm mûsta Janova.
Úãast obãanÛ také pomáhá k vytvoﬁení nov˘ch strategií. Kvalita Ïivota
obãanÛ je zásadním faktorem pro
jejich Ïivot (nemocnost, vysok˘ vûk,
bydlení a nebo sociální krizové situace)
a stala se integrální souãástí strategického plánu mûsta Janova. Projekt
je zacílen na jednotn˘ plán mûsta
v oblasti sociální, zdravotní, vzdûlávací a architektonické, poskytování
sluÏeb star˘m lidem v domácnosti,
za pﬁedpokladu, Ïe tento servis zaji‰Èují instituce i nevládní organizace.
Jaké byly pﬁedpoklady vedoucí
k tomuto projektu ve mûstû Janov?
Nejdﬁíve ze v‰eho to byl teritoriální
aspekt. Star‰í lidé mají vazby k místû
svého bydli‰tû neboli k jejich vlastním domovÛm. Mûstsk˘ úﬁad se
tedy musel prioritnû zab˘vat Ïivotním standardem star‰ích lidí, protoÏe 25% mûstské populace je vûku
vy‰‰ím neÏ 65 let. Mûsto Janov se
ujalo iniciativy také v úzké spolupráci s místními nemocnicemi, dobrovolníky a privátním sociálním sektorem, aby tak dalo najevo svou
snahu, aby se v nejvût‰í moÏné míﬁe
pﬁede‰lo umisÈování star˘ch lidí do
nemocnic a nebo domovÛ.

Jak byl tento projekt definován a jak
uveden do praxe?
Pro to, aby lidé mohli zÛstat doma,
Janov musel pﬁijmout urãitou
„smlouvu o cílech“, která sdruÏila
sluÏby nabízené mûstem a potﬁeby
vyjádﬁené star˘mi obãany. Volba
pracovat v „síti“ vedla ke speciálnímu dÛrazu na informaãní procesy
v rámci mûstské administrativy
a v externí agentury.
S jak˘m hlavním problémem jste se
pﬁi své práci pot˘kali?
RÛzn˘ zpÛsob fungování organizací
poskytující sluÏby mÛÏe vést k rozliãn˘m problémÛm. Napﬁíklad pﬁi identifikování role veﬁejné sluÏby s pﬁihlédnutím na celkov˘ rozsah partnerské
spolupráce, chápání vedoucí pozice
v procesu rozjíÏdûní projektÛ, které
jsou efektivní odpovûdí na poÏadavek kvality poskytované obãanÛm.
Pﬁedev‰ím
informaãní
systém,
systém sledování a hodnocení
v˘sledkÛ zÛstává stále nedokonãen˘
a to i pﬁes to, Ïe v minul˘ch letech
bylo dohodnuto, Ïe bude zveﬁejnûno
zhodnocení kvality sluÏeb.
Co se z tohoto projektu mÛÏeme pouãit o urbanistickém managementu?

Máme dobré v˘sledky co se t˘ká
optimalizace zdrojÛ, kde jsme
dosáhli v˘razné synergie mezi jednotliv˘mi partnery zapojen˘mi do
sítû. Projekty ukázaly, Ïe je moÏné
sjednotit organizaãní, ﬁídící a ekonomické zku‰enosti s dimenzí Ïití
v sociálním smíru, které respektuje
lidskou individualitu a umoÏÀuje
tvorbu individualizovan˘ch plánÛ.
Je dÛleÏité, Ïe k realizaci programÛ
dochází tak, Ïe z pﬁíjemcÛ uãiníme
aktivní partnery. Je proto nezbytné,
aby veﬁejné sluÏby zmûnily svou
vlastní organizaci, aby ãím dál tím
více plnili stimulující roli a integrovali zdroje.

Kontakt:
Grand Lyon
20 rue du Lac
F - 69003 Lyon

Ředitelství pro oblast
prosperity a strategie
aglomerace
Patrick Lusson :
tel. 00 33 (0)4 78 63 46 65
Corinne Hooge / Christophe Pons
tel. 00 33 (0)4 78 63 42 46
e-mail : chooge@grandlyon.org

www.interact-network.org
[ Interact] je tematickou sítí

Janovský tým Interactu:
arisso@comune.genova.it
dpoggi@comune.genova.it
coscio@tin.it

stefania@disa.unige.it
endimion@katamail.com

v rámci hlavní ãinnosti pro „Mûsto
zítﬁka a kulturní dûdictví“ programu
„Energie, Ïivotní prostﬁedí a udrÏiteln˘
rozvoj“ v rámci 5. rámcového programu
Evropské unie
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