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European cities in action

UÏ asi rok se program Interact zab˘vá
systémem mûstské samosprávy a zavádûním strategick˘ch plánÛ rozvoje
mûst. Projekty sdruÏené v Interactu
v˘raznû podporují úãast obãanÛ na
rozvoji míst, ve kter˘ch Ïijí. V souãasné
dobû je pro evropská mûsta typick˘
trend zapojování obãanÛ a klíãov˘ch
partnerÛ do rozhodovacích procesÛ.
Tvoﬁí se tak vazby mezi úﬁedníky,
experty a politiky. V prÛbûhu tohoto
procesu se v‰ak také vynoﬁuje mnoho
nov˘ch otázek. Napﬁíklad co a koho
takov˘ nov˘ participaãní zpÛsob podporuje? Jak˘m nejlep‰ím zpÛsobem
vejít v pﬁím˘ kontakt s obãany? Jak
zapojit v‰echny cílové skupiny ve spoleãnosti? Je zde mnoho problémÛ
k vyﬁe‰ení a vût‰ina mûst si hledá svá
vlastní ﬁe‰ení, která by nejlépe odpovídala jejich konkrétní situaci. V prÛbûhu
práce na programu Interact jsme se
nauãili, Ïe neexistuje jedno jediné
správné ﬁe‰ení. Princip úãasti obãanÛ
v‰ak musí b˘t zapracován do kaÏdého
projektu a to takov˘m zpÛsobem, aby
byly dosaÏeny dobré v˘sledky.
Také v Utrechtu jsou obãané zapojováni do rozvoje mûsta. Díky silné politické podpoﬁe v˘konn˘ v˘bor navazuje
více pﬁím˘ch kontaktÛ s obãany.
Pro projekty je také charakteristická
snaha, aby se zájmy vy‰‰ích celkÛ shodovaly se zájmy na lokální úrovni.
Benoit Quignon
v˘konn˘ ﬁeditel Greater Lyon

Utrecht
Utrecht - město
se specifickým
požadavkem
V roce 2002 byl Utrecht mûstem, které
se vyznaãovalo pracujícím obyvatelstvem s nejvy‰‰ím vzdûláním v rámci
celého Nizozemska. Má nejrozsáhlej‰í
univerzitu, nejvíce expanduje do svého
okolí, nejniÏ‰í míru nezamûstnanosti
a relativnû velké mnoÏství pracovních
pﬁíleÏitostí. Utrecht je také jedním
z nejdÛleÏitûj‰ích dopravních uzlÛ
v zemi. Velk˘ poãet lidí dennû pﬁijíÏdí
do mûsta za prací. Utrecht b˘vá naz˘ván srdcem Nizozemska. Tato centrální pozice mûsto pﬁedurãuje k ekonomickému rozvoji, na stranû druhé v‰ak
pﬁiná‰í i mnoho úkolÛ, které je tﬁeba
ﬁe‰it. Jedná se napﬁíklad o zaji‰tûní
dobré dopravní dostupnosti. Atraktivní

lokalita, socioekonomick˘ rozvoj a charakteristick˘ ráz vnitﬁního mûsta rovnûÏ vedou k velkému zv˘‰ení cen bydlení za posledních 10 let. TakÏe ti, kteﬁí
by si chtûli poﬁídit své první vlastní
bydlení a nebo lidé s niÏ‰ími pﬁíjmy si
témûﬁ nemohou dovolit koupit dÛm
v Utrechtu.

Druhá strana mince
V Holandsku, zejména to platí pro vût‰í
mûsta, jsou zcela bez pochyby sociální
otázky na ãelném místû politické agendy. To platí zejména o kriminalitû
a bezpeãnosti, rozkladu tradiãních
hodnot a mûﬁítek, vzájemné nesná‰enlivosti a ‰patn˘ch mravech. Neboli
struãnû ﬁeãeno, jak se rÛzné skupiny
vzájemnû sná‰í a Ïijí vedle sebe. Ve velk˘ch mûstech jsou tyto tlaky více zﬁetelné. Projekt popsan˘ v tomto zpravodaji je právû jedním takov˘m pokusem
jako napûtí pﬁekonávat.

Základní údaje o Utrechtu
Mûsto Utrecht má 260 639 obyvatel. Je ãtvrt˘m nejvût‰ím mûstem Holandska. Jeho populace
vzroste asi o 325 000 do roku
2015.
Region zahrnuje 23 mûstsk˘ch
zastupitelstev s 754 647 obyvateli.
V budoucnosti bude tato oblast
zredukována na 10 mûst, aby rozhodovací procesy byly více efektivní (celkem 578 885 obyvatel)
V roce 2001 zde bylo 216 700
pracovních pﬁíleÏitostí, 2% obyvatel je nezamûstnan˘ch.

Provincie Utrecht (region) má
28 000 Euro hrub˘ domácí produkt na hlavu (1998). Zaujímá tak
celkovû sedmou pozici v Evropû.
Îije zde 57 000 studentÛ.
V Utrechtu je nejvût‰í holandská
univerzita.
79 452 obyvatel jsou cizinci coÏ
pﬁedstavuje 30% zdej‰ích obyvatel.
16,5% domácností má nízké
pﬁíjmy.
Dal‰í informace mÛÏete najít na
www.utrecht.nl
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Projekt:
Projekt spoluprácev sociální oblasti
Úkoly

V roce 2000 mûsto Utrecht zaãalo
proces, kdy Ïádalo jednotlivé zájmové skupiny, aby se úãastnili spolupráce a aby podpoﬁili rozvoj sociální
infrastruktury v Utrechtu. Mûstská
rada Utrechtu stanovila, Ïe je potﬁebná intenzivnûj‰í forma a odli‰n˘ pﬁístup k práci s partnery v oblasti sociální, aby bylo dosaÏeno zlep‰ení sociální infrastruktury. Cílem této spolupráce bylo vytvoﬁit komplexní akãní
plán, kter˘ by umoÏnil vyuÏít ve‰keré
dostupné prostﬁedky k ﬁe‰ení problémÛ sociálnû slab‰ích ãástí Utrechtu.
Jedním z projektÛ je sociálnû zamûﬁen˘ Projekt spolupráce partnerÛ
v oblasti Kanaleneiland. Projekt si
klade za cíl zvelebení mûstské ãásti
za úãasti obyvatel a podpory spolupráce pﬁe ﬁe‰ení sociálních otázek.
Tato nová administrativní metoda je
pro mûsto Utrecht nûãím nov˘m

Charakteristika městské části Kanaleneiland

Kanaleneiland vznikl brzo po válce, je situován v jihozápadní ãásti
Utrechtu. Ob˘vá ho 14 946 obyvatel (2002).
Je zde velké mnoÏství nájemních bytÛ. 72% obyvatel tûchto bytÛ jsou
imigranti.
Stálí obyvatelé jsou nespokojeni s tímto stavem bydlení. Stejnû jako
rodilí Holanìané, tak i usazení Turkové a Maroãané vidí jako dÛvod tohoto zhor‰ení právû vysok˘ poãet cizincÛ. Poãet cizincÛ ve skuteãnosti není
aÏ tak velk˘, ale jde spí‰ o problémy s nimi spojené. A tak je dÛleÏité ﬁe‰it
problém ‰patného stavu domÛ a zejména nedostatek sociálních jistot.

mÛÏe a b˘t pouÏita i v jin˘ch oblastech. K dosaÏení poÏadovan˘ch cílÛ
mÛÏe dojít jen za pﬁedpokladu, Ïe se
jednotlivé zájmové skupiny neboli
partneﬁi projektu shodnou na sv˘ch
cílech, zájmech a prostﬁedcích, jak
cíle dosáhnout.
Projekt podporuje spolupráci mezi
partnery tvorbou programu sociálních
investic v mûstské ãásti Kanaleneiland.

Jestli se projekt ukáÏe b˘t úspû‰n˘m,
bude tento postup také pouÏit
v jin˘ch ãástech napﬁíklad mûsta,
napﬁíklad v mûstské ãásti Overvecht.
Projekt spolupráce sociálních partnerÛ má tﬁi následující principy:
hodnota spolupráce mezi partnery,
kteﬁí se na tomto projektu podílejí
rozvoj cílÛ, které se mohou dobﬁe
vyhodnotit
uzavﬁení kontraktÛ (dohod) orientovan˘ch na dosaÏení jasn˘ch v˘sledkÛ

Hlavní partneři
Členové dozorčího výboru
V˘bor musí b˘t vytvoﬁen na mûstské platformû, která pﬁispívá ke zv˘‰ení sociálního rozvoje v Utrechtu. âlenové dozorãího v˘boru jsou rovnûÏ hlavními partnery projektu.
Koordinace a facilitace: externí konzultant, Andersson Elffers Felix, kter˘ koordinuje projekt Partnerské spolupráce
v sociální oblasti ve spolupráci s projektov˘m manaÏerem z mûsta Utrechtu, odborem sociálního rozvoje mûsta Utrechtu ( jeho ﬁeditelem) a kanceláﬁí místní ãásti. Radní pro sociální otázky ﬁídí zasedání.
Zamûstnání: Dactylo, Continu, Kliq a Utrechtská pracovní agentura jsou agentury, které hledají práci a nebo pomáhají získat místa ve ‰kolících programech. Organizují v˘bûrová ﬁízení a vybírají nejlep‰í kandidáty na pracovní místa.
Vzdûlávání: ROC Utrecht vyvíjí ‰kolící programy zamûﬁené technicky a na získání zamûstnání. Programy jsou urãeny pro mladé lidi ve vûku od 16 do 18 let.
Sociální zabezpeãení: domácí péãe, Utrechtská organizace péãe o star‰í obãany, organizace poskytující sociální sluÏby v oblasti jihozápadního Utrechtu, organizace peãující o mentálnû handicapované Altrecht.
Materiální zabezpeãení: korporace Mitrous Housing zlep‰uje kvalitu Ïivotního prostﬁedí oblasti a renovuje sociální
bydlení.

Ostatní partneři
Komunitní sdruÏení: sdruÏení pronajímatelÛ, obyvatelé mûstské ãásti Kanaleneiland, utrechtská sportovní asociace.
Veﬁejné instituce: Policejní oddûlení Utrecht, KﬁesÈanská kolej Abstede, Utrechtská univerzita.
Privátní instituce: banka Rabobank Nederland, maloobchodník Albert Heijn, Utrechtské umûlecké centrum a poji‰Èovací spoleãnost Anova.
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Jejich náplÀ souvisí s celkov˘m Projektem spolupráce mezi partnery.
Dílãí projekty jsou:
1) „Kanaleneiland a zamûstnanost“
poskytující motivaci a pomoc lidem
pﬁi hledání práce uvnitﬁ mûstské
ãásti i mimo ni. V plánu je 50 pracovních míst pro osoby ze sociálnû
slab‰ích skupin.
2) Sport a kultura neboli „Hrdinové

Kanaleneilandu“ stimulující organizování vût‰ího poãtu a vet‰í ‰íﬁe
sportovních a kulturních aktivit a
zlep‰ení povûsti této ãtvrti.
3) „Forza“ je dílãí projekt zamûﬁen˘
na sniÏování problémového chování
mládeÏe a drobné kriminální ãinnosti v Kanaleneilandu.
4) „âist˘ Kanaleneiland“ zamûﬁen˘
na ãistûj‰í, bezpeãnûj‰í a lépe fungující veﬁejná prostranství.
5) „Webside Kanaleneiland“ mající
za cíl vytvoﬁení webové stránky a
kurzy práce s Internetem pro obyvatele této mûstské ãásti.

Rozhovor

Rozhovor
Realizace projektu

Niek Toussaint (ﬁízení Projektu spolupráce partnerÛ v sociální oblasti)
odpovídá na tﬁi otázky Laurense de Graafa.
Laurens de Graaf na utrechtské univerzitû pracuje na doktorandském
v˘zkumném projektu zamûﬁeném na studium interaktivní tvorby strategií
na mûstské úrovni rozhodování. Analyzuje procesy spolupráce mezi partnery zúãastnûn˘mi na projektu.
Jaké pozitivní faktory jsou mûﬁítkem úspûchu Projektu spolupráce
partnerÛ v sociální oblasti? Pﬁinesl projekt nûco nového?
Vidíme mnoho nad‰ení pro práci na tomto projektu. Jakmile práce na projektu zaãaly, ﬁe‰ení problémÛ se urychluje. Je to díky stanovení konkrétních
cílÛ a závazkÛ mezi jednotliv˘mi partnery v rámci na‰eho projektu. DÛleÏit˘m vylep‰ením je vytváﬁení spolupráce, nûco jako sítû spolupracujících
skupin. Jednotliví partneﬁi a to vãetnû místního úﬁadu se navzájem potﬁebují, aby dosáhli sv˘ch cílÛ. Jsou na sobû vzájemnû závislí. Tito partneﬁi si
také uvûdomili, Ïe se opût setkají pﬁi realizaci dal‰ích projektÛ v jin˘ch mûstsk˘ch ãástech a potkají se i pﬁi spolupráci mezi mûsty. Takov˘ systém spolupráce je vlastnû strategickou investicí do dlouhodob˘ch vztahÛ a pﬁedstavuje nov˘ zpÛsob my‰lení a jednání pﬁi vytváﬁení mûstsk˘ch strategií.
Na jaké pﬁekáÏky a problémové oblasti jste narazili pﬁi tvorbû koncepce, zpracovávání a zavádûní projektu do praxe?
Mohu se zmínit o nûkolika problémech. Tak ze v‰eho nejdﬁíve je to mal˘
poãet obãanÛ, kteﬁí se na projektu aktivnû úãastní. Mûli bychom se snaÏit
zapojit více lidí do projektu, ale to není jednoduché. Dal‰í pﬁekáÏkou je, Ïe
je obtíÏné se podûlit o zodpovûdnost mezi partnery za ﬁe‰ení projektu. To
mÛÏeme vidût na pﬁíkladu finanãní pozice jednotliv˘ch partnerÛ. Nedostatek penûz mÛÏe zmaﬁit cel˘ proces. A posledním problémem je neustálé nebezpeãí, Ïe média ukáÏí projekt v negativním svûtle. Musíme pracovat na lep‰í prezentaci této mûstské ãásti.
Co jsme se na tomto projektu nauãili o ﬁízení mûsta?
DÛleÏitou lekcí bylo, Ïe takov˘to zpÛsob vytváﬁení strategií buduje nové
vztahy mezi obãany, partnery v oblasti sociální a místním úﬁadem. Místním úﬁadÛm jsou tak poskytovány nástroje, které jim umoÏní lépe zabezpeãit tvorbu úspû‰nûj‰ích strategií neÏ tomu b˘valo v minulosti.

6) „Rekonstrukce domÛ“ je projekt
zamûﬁen˘ na lep‰í vûtrání v domech,
aby se tak zlep‰ilo zdraví obyvatel
Kanaleneilandu.
7) „Bezpeãnûj‰í obchody“ je projekt
zamûﬁen˘ na dosaÏení vût‰í bezpeãnosti a lep‰ího prostﬁedí ve velkém
nákupním stﬁedisku.

Dosažené výsledky

Vût‰ina z dílãích projektÛ patﬁící pod
Projekt spolupráce partnerÛ v sociální oblasti je teprve na zaãátku. Av‰ak
uÏ nyní mÛÏeme vidût urãité v˘sledky. Napﬁíklad dvanáct obyvatel
Kanaleneilandu získalo práci právû
díky projektu Kananeiland a zamûstnanost. Jin˘ pﬁíklad se t˘ká webové
stránky Kanaleneilandu. Zdej‰í obyvatelé si ustanovili vlastní ediãní skupinu, která vytváﬁí webovou stránku
jejich mûstské ãásti.

Financování

Financování

Bylo definováno sedm
dílčích projektů

Mûsto Utrecht pokr˘vá náklady spojené
s financováním facilitace, koordinace a
monitoringu projektu. To ãiní asi
100 000 Euro od zaãátku projektu.
Náklady byly vynaloÏeny na:
koordinátora projektu, kter˘m je
externí konzultant.
manaÏera projektu nazvaném program sociální infrastruktury, kter˘ rovnûÏ spadá pod Program spolupráce
partnerÛ v sociální oblasti. Tento
manaÏer pracuje na poloviãní úvazek.
KaÏd˘ úãastník Programu spolupráce
partnerÛ v sociální oblasti musí zaplatit
urãit˘ finanãní pﬁíspûvek a nebo pﬁispût
urãit˘m srovnateln˘m pﬁínosem. Tak
napﬁíklad v Kanaleneilandu na dílãím
projektu zamûstnanosti musel kaÏd˘
zúãastnûn˘ pﬁispût poãáteãní investicí ve
v˘‰i 5 000 Euro. Tyto peníze budou pouÏity na facilitaci projektu v jeho první
fázi. Tento dílãí projekt se také uchází o
podporu z fondÛ Evropské unie (Equal
Programme). Místní úﬁad a zejména
odbor pro sociální rozvoj platí v‰echny
ostatní v˘daje po dobu jednoho roku.
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Manifest: Lidé jako hnací síla města (výňatek)
Jednostranná pozornost je ãasto
vûnována zejména hmotnému rozvoji mûsta. Je ale jasné, Ïe bez kulturního
dûní Ïivot mûsta upadá a Ïe bez vynaloÏení dostateãné péãe i hyne. Mûsto,
které má srdce, staví proto své obyvatele do centra zájmu.
...“SounáleÏitost a úãast
Sociální struktura mûsta mÛÏe b˘t
pﬁirovnána k systému podzemní
dráhy. Její viditelnou souãástí jsou
zastávky, odboãky, koneãné stanice,
nástupi‰tû, schodi‰tû a v˘chody do
venkovního svûta. Mûstem vedou
rÛzné linky, které spojují jednotlivé
zastávky. Linky se vzájemnû kﬁíÏí a
dle plánu se v‰echny propojují. U
v˘chodÛ nûkdy hlídají revizoﬁi a ve
vlaku se vezou cestující mající platnou jízdenku a s nimi i ãerní pasaÏéﬁi, kteﬁí nezaplatili a pﬁesto si uÏívají
sluÏeb veﬁejné dopravy. Nûkteﬁí lidé
si spolu pûknû povídají, jiní jsou

nûãím znepokojeni a nebo je rozãilují jejich spolucestující. Mají rozdílné cíle, nûkteﬁí z nich by ‰li rádi za
nákupy do centra mûsta, jiní jedou
do ‰koly a nebo do zamûstnání.
Sociální infrastruktura je sítí zaﬁízení
a aktivit, která dává obãanÛm pocit,
Ïe nûkam patﬁí a Ïe se také na dûní
pﬁímo podílí. Pokud budeme uvaÏovat napﬁíklad o takov˘ch zaﬁízeních
jako je ‰kola, komunitní centrum,
knihovna, sportovní klub, divadlo,
psychologická poradna a zamûstnanost, dovedeme si pﬁedstavit, Ïe
nûkter˘ obãan potﬁebuje jen jednu
z v˘‰e zmínûn˘ch institucí. Staãí mu
jen jedna cesta na‰í pomyslnou
podzemní dráhou. Nûkdo jin˘ v‰ak
musí pouÏít více tras. V takovém
pﬁípadû musí na sebe jednotlivé
trasy navazovat. Nûkdy potﬁebuje
prÛvodce, kter˘ by mu ukázal cesty
a nebo revizora, kter˘ dohlíÏí na

Instituce v Nizozemí a Utrechtu
Nizozemsko je administrativnû rozdûleno na centrální vládu, která sídlí
v Haagu, dvanáct provincií a zhruba ‰est stovek mûst. V roce 1994
centrální vláda ustanovila 7 regionÛ, které mají vlastní pravomoci.
Regiony a provincie hrají pouze
malou roli v rozvoji velk˘ch holandsk˘ch mûst. Národní a místní vládní
instituce se stále více uplatÀují v roli
partnerÛ pﬁi rozvoji mûst. Témûﬁ
85% v‰ech poskytnut˘ch zdrojÛ
pochází od centrální vlády.
Mûsto Utrecht je souãástí regionu
Utrecht, kter˘ je souãástí provincie
Utrecht. Mûstská správa sestává
z rady, která je tvoﬁena starostou
(burgemeester), radními (wethouders) a mûstsk˘m v˘borem. Starosta je jmenován hlavou státu na ‰estileté funkãní období. V˘bor sestává
ze 45 volen˘ch ãlenÛ a kaÏd˘ z nich
reprezentuje svou politickou stranu.
Volby se konají kaÏdé dva roky.
Na konci osmdesát˘ch let Utrecht
pro‰el obnovou sociální a mûstské

struktury. To se projevilo právû v
zamûﬁení aktivit na jednotlivé
mûstské ãásti. Mûsto Utrecht zaloÏilo deset kanceláﬁí mûstsk˘ch ãástí
(wijkbureau) a mûstskou kanceláﬁ
pro ﬁízení mûstsk˘ch ãástí a koordinaci jejich obnovy. Politická struktura mûsta se také zmûnila. Existují zde tak zvaní radní jednotliv˘ch
mûstsk˘ch ãástí, kteﬁí jsou oãima a
u‰ima mûstské rady a pÛsobí v jednotliv˘ch mûstsk˘ch obvodech.
Nejdﬁíve se v jednotliv˘ch mûstsk˘ch ãástech zamûﬁili na vlastní
materiální rozvoj. Pozdûji zde byl
patrn˘ postupn˘ posun k ‰ir‰ím
aspektÛm mûstského rozvoje. Toto
období spadá do doby, kdy se rozvíjel strategick˘ plán vyhlá‰en˘
v roce 1998. Utrechtsk˘ plán rozvoje je v souãinnosti s národním programem pro mûstsk˘ rozvoj. Díky
tomuto individuálnímu strategickému pﬁístupu se hledají odpovûdi na
to, jak vyváÏit nesourod˘ stav rozvoje nûkter˘ch mûstsk˘ch ãástí.

ﬁádné placení jízdného a nebo aby
nastupoval jen tam, kde má.
Pro kaÏdého a se v‰emi
Mûsto si musí b˘t jisté, Ïe sociální
infrastruktura funguje nejlépe jak je
to jen moÏné. Sociální problematika
mûsta Utrecht se t˘ká pﬁedev‰ím
bezpeãnosti a kvality Ïivota, vzdûlání, práce, schopnosti dûlat vûci
nezávisle, zdraví, mezikulturních
aspektÛ a volného ãasu. Sociální
politika neoslovuje pouze znev˘hodnûné skupiny. Dobré sociální
infrastruktura je potﬁebná pro kaÏdého. KaÏd˘ obãan by mûl b˘t
schopen se úãastnit práce v sociálních sdruÏeních jako jsou mûstské
ãásti, skupiny, spolupráce a domácnosti. Základními úkoly je proto
umoÏnit kaÏdému obãanovi, aby se
úãastnil na ﬁe‰ení sociálních otázek
ve v‰ech jejich aspektech a posilovat
vztahy mezi jednotlivci a rÛzn˘mi
skupinami…“

Manifest pﬁijat˘ 3.ﬁíjna 2002.
Hans Spekman, radní zodpovûdn˘
za oblast sociálních vûcí, sociální
podpory a sportu
René Verhuis, radní zodpovûdn˘ za
oblast vzdûlávání a místní bezpeãnosti
Toon Gispen, radní zodpovûdn˘ za
oblast kultury, zdraví a Ïivotní úrovnû
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33 (0)4 78 63 42 46
e-mail : chooge@grandlyon.org

www.interact-network.org
[ Interact] is a thematic network
of Key Action 4 "City of Tomorrow and Cultural
Heritage" from the programme "Energy, Environment and Sustainable Development" within
the Fifth Framework Programme of the European Union.

