
 

PODROBNĚJŠÍ VYMEZENÍ OBLASTI PODPORY 
 

MOJE OBEC, MŮJ KRAJ, MŮJ DOMOV 
 

Níže uvedený text by měl posloužit žadatelům o nadační příspěvek k upřesnění očekávání ze strany nadace a dárců a 

hlubšímu porozumění obsahu dané oblasti podpory. Text vychází z výstupů analýzy s názvem „100 problémů – 100 

příležitostí pro ústecký region“ realizované nadací v roce 2012, na jejichž základě byl vymezen nový grantový rámec 

nadace, jehož je program součástí.  

 

O co v oblasti jde a na co reaguje… 

Považujeme své město (obec) za vlastní? Máme ho rádi? Ztotožňujeme se s ním? Jsme na ně hrdí? 

Hledání identity ve vykořeněném regionu není snadné. Budujme vztah k místu, kde žijeme. Podporujme 

zdravý patriotismus. Podaří se nám zvýšit pocit sounáležitosti s místem, kde žijeme? Přispějeme ke 

zvýšení návštěvnosti regionu a vylepšení jeho špatné pověsti? 

 

 

Dozvěděli jsme se, že… 

Jestliže lidem zprostředkujeme zajímavosti našeho regionu, pozitivní příklady z minulosti, vyzdvihneme 

jedinečnost tohoto místa, pak lidem předložíme důvody, proč být na tento region hrdí. 

Jestliže rozšíříme lidem obzory, ohledně znalosti místa, kde žijí, pak tím přispějeme k budování vztahu 

k místu, zvlášť důležitému v našem vykořeněném kraji. 

Jestliže dokážeme dětem odkrýt hodnoty a krásy našeho regionu, pak z nich vychováme lidi, kteří budou 

mít region rádi a budou jej považovat za vlastní. 

Jestliže se nám podaří navázat na zpřetrhané kořeny z období odsunu Němců, pak odhalíme hodnotu a 

smysl věcí, které nás obklopují, a začneme si jich vážit. 

Jestliže vhodnou propagací změníme vnímání regionu jako zničeného a nezajímavého místa, pak se nám 

podaří zvýšit návštěvnost regionu. 

 

 

S čím začít? Tak třeba… 

 Podpořme budování vztahu k místu poznáváním jeho historie i přírodních krás. 

 Pečujme o historické dědictví regionu, o jeho památky.  

 Posilujme naší identitu a vztah k místu, skrze porozumění a vyrovnávání se s poválečným 

osidlováním. 

 Zakomponujme téma budování vztahu k místu do výuky, výchovy i osvěty dětí a mládeže. 

 Instalujme zajímavé umělecké předměty a artefakty ve veřejném prostoru. 

 Budujme na turisticky atraktivních místech v regionu síť informačních center odkazujících na 

další atraktivní místa v regionu.  

 Udržujme a obnovujme turistické trasy jako je například jejich značení, budování lávek, 

umisťování laviček, odpočívadel, stojanů na kola, informačních tabulí, zpřístupňování 

vyhlídkových míst. 

 Těšíme se zároveň na to, s jakými inspirativními nápady přijdete v projektech vy? 

 
Generálním partnerem oblasti podpory „Moje obec, můj kraj, můj domov“ je společnost  

NYYLO a.s. a dobročinný Fond NYYLO. 

 



 

PODROBNĚJŠÍ VYMEZENÍ OBLASTI PODPORY 
 

NAŠE OBEC – NAŠE VĚC 
 

Níže uvedený text by měl posloužit žadatelům o nadační příspěvek k upřesnění očekávání ze strany nadace a dárců a 

hlubšímu porozumění obsahu dané oblasti podpory. Text vychází z výstupů analýzy s názvem „100 problémů – 100 

příležitostí pro ústecký region“ realizované nadací v roce 2012, na jejichž základě byl vymezen nový grantový rámec 

nadace, jehož je program součástí.  

 

O co v oblasti jde a na co reaguje… 

Staráme se o veřejný prostor v naší obci? Cítíme svou spoluodpovědnost za správu věcí veřejných? 

Podporujme dialog ve veřejném prostoru. Uskutečňujme společné projekty veřejné správy a občanského 

sektoru. Usilujme o efektivní a transparentní správu naší obce. Buďme veřejnou kontrolou. Podaří se 

nám zvýšit zájem lidí o veřejný prostor a spolupráci občanů se samosprávou? 

 

Dozvěděli jsme se, že… 

Jestliže budou občané s místními politiky a úředníky více komunikovat, interagovat, pak bude výkon 

veřejné správy efektivnější a lidštější a bude více odpovídat potřebám občanů. 

Jestliže se podaří úspěšně realizovat pilotní smysluplné projekty v participaci veřejné správy a 

občanských iniciativ, pak to přispěje k tomu, že veřejná správa bude přístupnější k plánování projektů v 

otevřenější veřejné diskusi. 

Jestliže zprostředkujeme veřejnosti dostatek informací o dění, fungování a možných nebezpečích 

chystaných ve veřejné správě, pak se zvýší vědomí lidí, veřejná kontrola a povede to k větší 

transparentnosti veřejné správy. 

 

S čím začít? Tak třeba… 

 Vybavme občanskou opozici vůči rozhodnutím či výkonům veřejné správy nezbytnými 

financemi a právním servisem, aby mohla být v daných kauzách na stejné úrovni jako 

představitelé veřejné správy. 

 Posilujme kontrolní mechanismy při čerpání dotací z veřejných zdrojů, které povedou k 

hladšímu průběhu čerpání prostředků. 

 Prosazujme principy firemního řízení pro řízení obce, založené na přidělení odpovědnosti, 

nastolení systému kontroly a vyhodnocování výsledků.  

 Vytvářejme příležitosti a nástroje k tomu, aby místní politici a úředníci nebyli odtrženi od 

každodenní reality a života obce. Podporujme akce zajišťující zpětnou vazbu politikům od 

místních občanů. 

 Podporujme vznik diskusních fór, kulatých stolů a jiných platforem ke sdílení informací o dění 

ve veřejném prostoru a veřejné správě. Zaplňme jimi mediální prostor a šiřme informace 

novými kanály, prostřednictvím webových portálů, sociálních sítí. 

 Těšíme se zároveň na to, s jakými inspirativními nápady přijdete v projektech vy? 

 

 

 

 

 



 

PODROBNĚJŠÍ VYMEZENÍ OBLASTI PODPORY 

TADY TO ŽIJE! 
Níže uvedený text by měl posloužit žadatelům o nadační příspěvek k upřesnění očekávání ze strany nadace a dárců a 

hlubšímu porozumění obsahu dané oblasti podpory. Text vychází z výstupů analýzy s názvem „100 problémů – 100 

příležitostí pro ústecký region“ realizované nadací v roce 2012, na jejichž základě byl vymezen nový grantový rámec 

nadace, jehož je program součástí.  

 

O co v oblasti jde a na co reaguje… 

Žije naše město (obec)? Trávíme v něm náš volný čas? Jsou tu prostranství, prostory a příležitosti k 

setkávání a zábavě lidí? Vnesme do měst a obcí život. Vytvářejme příležitostí ke kulturním, sportovním 

a relaxačním aktivitám umožňujícím společné trávení volného času. Podaří se nám oživit a zpříjemnit 

atmosféru našeho místa? 
 

Dozvěděli jsme se, že… 

Jestliže poskytneme prostor kreativním mladým lidem, pak se nám podaří z industriálních měst vytvořit 

města atraktivní, živá, plná neotřelé kultury a alternativního sportovního vyžití a mladí v nich budou 

chtít žít. 

Jestliže budou parky udržované a uzpůsobené k trávení volného času, pak nebudou místem, kde se 

shlukují nejrůznější bezdomovci a narkomani a rodiny budou ve městě trávit více času a město se 

nebude vylidňovat. 

Jestliže budeme vytvářet atraktivní příležitosti pro sportovní vyžití mládeže a její seberealizaci ve 

volném čase, pak nebude mládež trávit čas rizikovým způsobem. 

Jestliže podpoříme rozvoj klubů, restaurací či kulturních zařízení v centrech měst, pak se tam lidé 

budou potkávat, komunikovat, stmelovat se a centra ožijí a stanou se během večerních hodin 

bezpečnější. 

Jestliže posílíme propagaci a informovanost o kulturních akcích ve městech, pak jednak přilákáme ke 

kultuře více lidí a zároveň je přimějeme, aby ve městech trávili více času. 
 

A příklady s čím začít? Tak třeba… 

 Budujme ve městech a obcích bezpečná sportoviště pro veřejnost s odpovídajícím zázemím. V 

parcích vytvořme naučné kardiostezky. Pro mládež postavme skateparky s využitím i pro in-line, 

BMX a koloběžky. 

 Vytvořme v parcích grilovací centra – místa s přívodem elektriky a vody. Podpořme mobilní 

půjčovny sportovních potřeb - dodávky, které budou jezdit po parcích a náčiní zdarma půjčovat 

lidem ke společným hrám. Vybudujme v centrech měst Kluby pro mladé, bez podávání alkoholu. 

 Vyčleňme některé z nepotřebných industriálních prostor pro vznik jednoduchých ateliérů pro umělce, 

kteří hledají pracovní prostor i pro krátkodobější pobyty umělců.  

 Uspořádejme soutěž o nejlepší balkón a do dvou let máme rozkvetlé město.  Zaveďme den úklidu 

města a snižme tak toleranci zapojených lidí k těm, co nepořádek způsobují. Zakládejme okrašlovací 

spolky. 

 Dejme mladým a začínajícím umělcům příležitost využívat kulturní zařízení a prostory v době, která 

se nedá komerčně využít. Vybudujme pro ně stagiony - malá jeviště s elektrickou přípojkou, v 

antivandalské úpravě. 

 Těšíme se zároveň na to, s jakými inspirativními nápady přijdete v projektech vy? 
 

Generálním partnerem oblasti podpory „Tady to žije!“ je společnost  

Greif Czech Republic a.s. 

 



 

PODROBNĚJŠÍ VYMEZENÍ OBLASTI PODPORY 

 

BUDU DOBRÝ, BUĎME DOBŘÍ 
 

Níže uvedený text by měl posloužit žadatelům o nadační příspěvek k upřesnění očekávání ze strany nadace a dárců a 

hlubšímu porozumění obsahu dané oblasti podpory. Text vychází z výstupů analýzy s názvem „100 problémů – 100 

příležitostí pro ústecký region“ realizované nadací v roce 2012, na jejichž základě byl vymezen nový grantový rámec 

nadace, jehož je program součástí.  

 

O co v oblasti jde a na co reaguje… 

Jsme dobří lidé? Chováme se slušně a odpovědně? Podpořme šíření pozitivní příkladů a vzorů. 

Vyzdvihujme mravní hodnoty. Posilujme odpovědnost jednotlivce za dění kolem. Pomožme lidem 

zapojit se. Dejme jim šanci dělat dobré skutky. Podaří se nám úspěšně bojovat s pasivitou a nezájmem 

lidí o své okolí? 

 

Dozvěděli jsme se, že… 

Jestliže se nám podaří ukazovat veřejnosti pozitivní vzory - osobnosti, které budou zajímavé svými 

názory, znalostmi, zkušenostmi, pak tím postupně přispějeme ke kultivaci celé společnost. 

Jestliže budeme vychovávat a motivovat mladé lidi k občanské angažovanosti, budeme oceňovat 

příklady takové angažovanosti, pak strhneme i okolí k většímu zapojení do veřejného dění, k budování 

jejich vztahu a spoluodpovědnosti za místo, kde žijí. 

Jestliže umožníme mladým lidem nasát v zahraničí atmosféru zdravějších společností, pak tím 

pomůžeme ozdravit naší společnost směrem k větší toleranci, slušnosti, konání dobrých skutků. 

Jestliže si budeme více naslouchat, komunikovat a diskutovat, pak se bude rozvíjet naše vzájemnost, 

sounáležitost a tolerance. 

Jestliže budeme vychovávat lidi k samostatnosti v rozhodování a odpovědnosti za jejich činy, pak 

nebude nutné vytvářet složité zákony, které stejně nejsou schopny postihovat pestrost života a situací, 

které mohou nastat. 

Jestliže zapojíme děti do aktivit směřujících ke kladnému vztahu k přírodě a okolí, pak zvýšíme jejich 

zájem o okolí a v budoucnu nebude všude kolem nás takový nepořádek. 

 

S čím začít? Tak třeba… 

 Hledejme a ukazujme zajímavé osobnosti, které přitáhnou lidi k jejich následování. Propagujme 

pozitivní příklady v médiích. Vyzdvihujme osobnosti regionu předáváním výročních cen za 

občanskou angažovanost. 

 Podporujme aktivity posilující roli výchovy v rodinách i ve školách, tak aby mladým lidem byla 

vštěpována morálka, učili se etice. 

 Podpořme diskusní a komunikační platformu, která dostane do povědomí široké veřejnosti názory 

osobností a morálních autorit a kultivujme tak postupně společnost.   

 Posilujme dobrovolnictví a individuální dárcovství jako formy spoluodpovědnosti za společnost. 

 Aktivizujme mladé lidi  - dejme jim příležitost a zodpovědnost zorganizovat nějakou akci, projekt, 

který jim umožní pocítit, že i oni mohou věci měnit. 

 Těšíme se zároveň na to, s jakými inspirativními nápady přijdete v projektech vy? 

 
Generálním partnerem oblasti podpory „Budu dobrý, buďme dobří“ je společnost  

AIR PRODUCTS spol. s r.o. a dobročinný Fond AIR PRODUCTS. 



 

PODROBNĚJŠÍ VYMEZENÍ OBLASTI PODPORY 
 

ŽIJEME SPOLU 
 

Níže uvedený text by měl posloužit žadatelům o nadační příspěvek k upřesnění očekávání ze strany nadace a dárců a 

hlubšímu porozumění obsahu dané oblasti podpory. Text vychází z výstupů analýzy s názvem „100 problémů – 100 

příležitostí pro ústecký region“ realizované nadací v roce 2012, na jejichž základě byl vymezen nový grantový rámec 

nadace, jehož je program součástí.  

 

O co v oblasti jde a na co reaguje… 

Známe své sousedy? Co vlastně víme o lidech z vedlejšího bytu či domu, seniorech v parku či 

obyvatelích tzv. vyloučených lokalit? A co víme o našich nejbližších? Komunikujme spolu. Budujme a 

upevňujme mezilidské vztahy. Nesuďme a neškatulkujme lidi předem. Pomáhejme si v nesnázích. 

Povede se nám zvýšit pocit naší vzájemnosti a bezpečí? 

 

Dozvěděli jsme se, že… 

Jestliže budeme zavčasu pomáhat seniorům v péči o jejich zdraví, vztahy a finance, pak zlepšíme 

kvalitu jejich života a ušetříme pozdější náklady nutné na budování záchytné sítě pro nemohoucí a 

bezdomovce. 

Jestliže budeme podporovat řádnou rodinu vychovávající své děti v mravnosti, pak z těchto dětí budou 

vyrůstat plnohodnotné osobnosti, plné lásky a pochopení, které budou naší společnosti přinášet nejenom 

zisk, ale ponesou v sobě i lásku k člověku. 

Jestliže lidé budou společně budovat a zvelebovat své okolí, veřejná prostranství, pak si budou nejen 

takto vytvořených míst vážit, ale především budou utužovat dobré sousedské vztahy. 

Jestliže budeme schopni zprostředkovat pozitivní zkušenost s Romskou komunitou, pak se nám bude 

dařit odbourávat naučené stereotypy a předsudky. 

Jestliže zajistíme mladým ve vyloučených lokalitách atraktivní prostor k jejich seberealizaci a 

pomůžeme jim dosáhnout potřebného vzdělání, pak přispějeme k snížení sociálně patologických jevů a 

zvýšíme jejich šance vstoupit do aktivního pracovního života. 

Jestliže posílíme v malých obcích setkávání lidí a spolkovou činnost, pak do obcí nebudou lidé jezdit 

jen přespávat, ale začnou tam i žít. 

 

S čím začít? Tak třeba… 

 Intervenujme v problémových rodinách a bojujme s naučenými negativními vzorci chování dětí 

v těchto rodinách. Podporujme užší spolupráci rodiny a školy při výchově dětí a mládeže. 

 Investujme do dostupnosti preventivní péče o seniory, abychom zlepšili kvalitu jejich života. 

Vytvářejme centra pro osamělé a opuštěné lidi, abychom jim pomohli znovu získat ztracené 

sebevědomí. 

 Bojujme proti hazardu a gamblerství. Podpořme účinné kontroly dodržování zákonů v hernách, aby 

v nich mládeži nebyl podáván alkohol a ta nebyla hraním hazardu vystavována rizikovému chování. 

 Zprostředkovávejme pozitivní zkušenosti s Romy. Podpořme třeba vznik restaurací s cikánskou 

kuchyní jako nástroje pro odbourávání předsudků vůči Romům. 

 Těšíme se zároveň na to, s jakými inspirativními nápady přijdete v projektech vy? 

 

 



 

PODROBNĚJŠÍ VYMEZENÍ OBLASTI PODPORY 
 

MLADÝM OTEVŘENO 
 

Níže uvedený text by měl posloužit žadatelům o nadační příspěvek k upřesnění očekávání ze strany nadace a dárců a 

hlubšímu porozumění obsahu dané oblasti podpory. Text vychází z výstupů analýzy s názvem „100 problémů – 100 

příležitostí pro ústecký region“ realizované nadací v roce 2012, na jejichž základě byl vymezen nový grantový rámec 

nadace, jehož je program součástí.  

 

O co v oblasti jde a na co reaguje… 

Co děláme pro přípravu mládeže na aktivní život? Podporujeme její zdravý růst? Jakou má perspektivu 

dnešní mládež, která může být hybnou silou našeho regionu v příštích desetiletích? Investujme do mladé 

generace.  Nabídněme mladým kvalitní vzdělání. Dopřejme jim inspiraci v zahraničí. Podaří se nám 

poskytnout mladým perspektivu jejich uplatnění v regionu? 

 

Dozvěděli jsme se, že… 

Jestliže dáme mladé generaci šanci uplatnit svou tvořivost a talent a seberealizovat se ve veřejném 

prostoru, pak nebude tolik mladých nenávratně opouštět region. 

Jestliže umožníme mladým lidem poznávat svět, jiné kultury a nasát v zahraničí atmosféru zdravějších 

společností, pak budou schopni postupně měnit i klima v naší společnosti směrem k větší toleranci, 

slušnosti, konání dobrých skutků. 

Jestliže bude Ústí, coby centrum regionu, vnímáno jako universitní město, pak bude působit 

atraktivním dojmem pro vzdělané lidi, budou tu chtít pracovat a inteligenční antipatie k regionu bude 

oslabená. 

Jestliže posílíme ve středním, především učňovském, školství obory, po kterých je poptávka v praxi, 

pak budou absolventi snáze hledat pracovní uplatnění a nebude narůstat nedostatek kvalifikovaných 

pracovních sil. 

Jestliže budeme podporovat učitele na prvním stupni základních škol v jejich kreativitě, pak budou lépe 

vzdělávat, vychovávat a připravovat děti na jejich plnohodnotný život. 

Jestliže budeme především mládež a lidi s nižším vzděláním či intelektem vzdělávat v problematice 

finanční gramotnosti, pak budeme předcházet případům, kdy nejsou schopni splácet své závazky a 

dostávají sebe i své okolí do existenčních problémů. 

 

S čím začít? Tak třeba… 

 Umožňujme mladým lidem výjezdy a stáže do zahraničí, aby načerpali znalosti a dovednosti ze 

světa a po návratu je uplatňovali doma.  

 Vytvářejme pracovní inkubátory, ve kterých budou mít absolventi škol příležitost vytvořit si v 

chráněných podmínkách klientelu a poté samostatně vstoupit na trh práce. 

 Poskytujme sociální stipendia mládeži v učňovském školství, především v oborech, za které nikdo 

nekope. Podporujme spolupráci učňovského školství s potenciálními zaměstnavateli formou 

odborných praxí a stáží. 

 Připravujme vzdělávací programy v oblasti finanční gramotnosti pro mládež i dospělé ve spolupráci 

s nezávislými finanční poradci. 

 Těšíme se zároveň na to, s jakými inspirativními nápady přijdete v projektech vy? 
 

 



 

PODROBNĚJŠÍ VYMEZENÍ OBLASTI PODPORY 
 

UDRŽITELNÁ BUDOUCNOST 
 

Níže uvedený text by měl posloužit žadatelům o nadační příspěvek k upřesnění očekávání ze strany nadace a dárců a 

hlubšímu porozumění obsahu dané oblasti podpory. Text vychází z výstupů analýzy s názvem „100 problémů – 100 

příležitostí pro ústecký region“ realizované nadací v roce 2012, na jejichž základě byl vymezen nový grantový rámec 

nadace, jehož je program součástí.  

 

O co v oblasti jde a na co reaguje… 

Jaká je naše budoucnost? Jednáme v duchu udržitelnosti? Co svazuje naše ruce? Otevřeme se novým 

dovednostem, trendům a inspiracím. Buďme uvážení v našich krocích k sobě, společnosti i životnímu 

prostředí. Přemýšlejme o naší budoucnosti, plánujme ji. Podporujme koncepční a odborná řešení. Podaří 

se nám přispět k prosperitě a dlouhodobé udržitelnosti naší komunity? 

 

Dozvěděli jsme se, že… 

Jestliže budou strategie a koncepce v nejrůznějších oblastech rozvoje regionu vytvářeny v dialogu mezi 

odborníky, politiky a veřejností, pak budou tyto koncepce dlouhodobé a nezávislé na změnách 

politických preferencí. 

 

Jestliže budeme mít ve městech kompetentní útvary pro naplňování urbanistických a územně 

rozvojových koncepcí, pak nebude docházet k politickým, nekoncepčním a nevratným zásahům do 

rozvoje měst. 

 

Jestliže se otevřeme dobrým nápadům a příkladům, jak mohou věci fungovat v jiných regionech či 

v zahraničí, pak budeme na dobré cestě k tomu, abychom je zúročili i u nás. 

 

S čím začít? Tak třeba… 

 Vytvořme urbanistický plán města na 10, 20 nebo 30 let s jasnou vizí, kde co bude, proč to tam 

bude a jak to město bude fungovat. 

 Iniciujme vznik koncepčního orgánu pro oblast školství při Krajském úřadu, který bude pracovat i s 

provázaností školského systému na trh práce. 

 Podpořme vypracování koncepce kultury na úrovni statutárních měst a Kraje, která eliminuje 

nedostatky v systému rozdělování prostředků, spočívající především v nekompetentnosti a absenci 

víceletého financování. 

 Zpracujme koncepci města/obce zaměřenou na rodiny s dětmi ve vztahu k trávení volného času. 

 Podporujme aktivní zapojení veřejnosti do rozvojových a plánovacích procesů regionu formou 

veřejného připomínkování. 

 Budujme na úrovni škol, institucí i občanských iniciativ vztahy se zahraničím a mezinárodní 

spolupráci. Zvěme do regionu zajímavé a inspirativní osobnosti. Sdílejme a šiřme mezi sebou nové 

nápady a příklady dobré praxe. 

 Těšíme se zároveň na to, s jakými inspirativními nápady přijdete v projektech vy? 

 

 


