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ČÍSLO PROJEKTU: NFP22410220096 
NÁZEV PROJEKTU: 20 LET SAMOSTATNOSTI OČIMA OBYVATEL 

ŽIJÍCÍCH V PŘÍHRANIČNÍCH OBLASTECH 

 
 

POZVÁNKA 
Budúcnosťregiónov Ploština a Vršatec – interaktívnyseminár 

 
3. - 4. 10. 2014 v hoteli PAX v TrenčianskychTepliciach 

ubytovanie a strava preúčastníkov je hradené z projektu 
 

Organizátori: 
Centrum pro komunitní práci - Moravskoslezský kraj 

Centrum environmentálnychaktivít Trenčín 
v spolupráci s MAS Ploština a MAS Vršatec 

 
Cíl: Získat nápady lidí žijících a pracujících v regionech Vršatec a Ploština, pro identifikaci 
problémů a návrhů k jejich řešení.  
 
Forma: Workshop je inspirován metodou Future City Game (dalo by se přeložit jako: Hra 
Sídlo Budoucnosti) představuje kreativní postup pro zapojování veřejnosti do plánování 
rozvoje měst a regionů. Jejím cílem je týmové vytváření nápadů řešících specifické problémy 
evropských měst a regionů. Tato hra zpravidla probíhá jako dvoudenní akce, které se účastní 
obyvatelé příslušného regionu, pocházející z různých prostředí a zastupující odlišné obory 
a názorové proudy. 
Herní týmy se soustředí na odhalení a pojmenování společných problémů, kterým regiony čelí 
– ekologických, sociálních, hospodářských i kulturních. Cílem hry je navrhnout nejlepší 
záměr způsobu, jak zlepšit kvalitu života v regionu, ať již v některé konkrétní čtvrti nebo 
oblasti,  nebo jako odpověď na společné naléhavé problémy, které řeší města všude na světě. 
Více o metodě Future City Game se dozvíte na www.creative-planning.eu/future-city-
game.htm 
 
Téma: Tématem workshopu jsou obecné otázky fungování a rozvoje regionů Vršatec a 
Ploština. Podmínkou bude hledat aktivity, které budou rozvíjet obě strany hranice.   
 
 
Organizačné pokyny: 
Príchod, prezentácia a ubytovanie:  3. 10. 2014, 13.00 - 14.00 hod. 
Ukončenie akcie: 4. 10. 2014, 15.00 hod. 
Prihláškynajneskôr do utorka 30. 9. 2014 na e-mail: medal@changenet.sk (nahlásiť prosíme 
meno, priezvisko, vek, profesia, adresa trvalého pobytu, telefón, e-mail). 
Viacinformácií: Richard Medal, medal@changenet.sk, 0905-469707. 
Pozn.: v bezprostrednej blízkosti ubytovania je vonkajšítermálny bazén, odporúčame zobrať 
so sebou potreby na kúpanie :) 
 
 

http://www.creative-planning.eu/future-city-game.htm
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Cíl: Získat nápady lidí žijících a pracujících v regionech Vršatec a Ploština, pro identifikaci problémů a 
návrhů k jejich řešení.  

Forma: Workshop je inspirován metodou Future City Game (dalo by se přeložit jako: Hra Sídlo 
Budoucnosti) představuje kreativní postup pro zapojování veřejnosti do plánování rozvoje měst a 
regionů. Jejím cílem je týmové vytváření nápadů řešících specifické problémy evropských měst a 
regionů. Tato hra zpravidla probíhá jako dvoudenní akce, které se účastní obyvatelé příslušného 
regionu, pocházející z různých prostředí a zastupující odlišné obory a názorové proudy. 

Herní týmy se soustředí na odhalení a pojmenování společných problémů, kterým regiony čelí – 
ekologických, sociálních, hospodářských i kulturních. Cílem hry je navrhnout nejlepší záměr způsobu, 
jak zlepšit kvalitu života v regionu, ať již v některé konkrétní čtvrti nebo oblasti,  nebo jako odpověď 
na společné naléhavé problémy, které řeší města všude na světě. 

Více o metodě Future City Game se dozvíte na www.creative-planning.eu/future-city-game.htm 

Téma: Tématem worshopu jsou obecné otázky fungování a rozvoje regionů Vršatec a Ploština. 
Podmínkou bude hledat aktivity, které budou rozvíjet obě strany hranice.    

Technické podmínky: 

Hledáme prostor pro cca 30 hráčů a doprovod max. 10 lidí. Nejlépe v místě ubytování.  

Potřebujeme tam mít možnost variabilního uspořádání a případně nějaké okolní menší prostory pro 
práci hracích týmů.  

Nezbytností je zajištění internetu po celou dobu průběhu hry.  

Materiál: 

• 5x notebook (každý tým jeden),  

• projektor,   

• dostatečné množství prodlužovacích kabelů,   

• sada psacích potřeb pro každý tým (flipchartový papír, fixy, lepenka, pastelky a další),  

• ideálně fotoaparát, případně dle možností další materiál pro prezentaci projektových záměrů.  

(projektor, plátno, jeden notebook a foťák mohu zajistit, a věřím, že i  další by v naší organizaci byly 
k dispozici) 

Hráči:  

http://www.creative-planning.eu/future-city-game.htm
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Potřebujeme oslovit 30 osob, které by měly zájem zapojit se do FCG. 15 účastníků by mělo pocházet 
ze Slovenska a 15 z Čech. Předpokládá se 5 týmů po 6 lidech.  

Požadavky na hráče:  

• Hráč bydlí nebo pracuje (případně studuje) v zapojených regionech.  
• Hráč je ochoten účastnit se celého průběhu hry 
•  Náklady spojené s dopravou, ubytováním i stravou budou hrazeny. 
• Hráč má chuť pracovat v týmu na hledání zajímavých řešení. 

Složení týmů:  

Ideálně:  různorodé například: student, rodič dítěte, senior, zástupce organizace působící v lokalitě,  
zástupce nějaké obce, další člen. 

Variantně: hra se dá realizovat i s homogenními tými,  například studenty apod.  

 
 
Harmonogram akce : (první návrh, k diskuzi a úpravám) 
 
Čas aktivita popis aktivity technické požadavky lokalita 

Pátek 3.10 2014 
14:00 - 14:15 Zahájení  Přivítání představiteli regionu 

organizátory. 
 vevnitř 

14:15 – 14:45 Vzájemné 
představení hráčů 

Kolečko se stručným 
představením hráčů.  

ledolamky vevnitř 

14:45 – 16:00 blok 1 Pravidla, možnosti k využití, výzvy 
budoucnosti 

Data projektor,  herní box vevnitř 

16:00 - 16:30 přestávka  Káva, čaj, koláč??? vevnitř 
16:30 – 19:00 blok 2 Hledání konceptů nápadů internet vevnitř 
19:00 – 20:00 večeře    
20:00 – 21:00 První prezentace 

nápadů 
 Flipchart, dataprojektor,  vevnitř 

21:00 Zakončení 1 dne Hodnocení smajlíkem flipchart vevnitř 
Sobota 4.10. 2014 

9:00 – 9:15 Zahájení 2 dne Shrnutí minulého a program na 2. 
den 

 vevnitř 

9:15 – 11:00 blok3 Testování  nápadů v okolí a 
ověřování jejjch realizovatelnosti   

Fotoaparát (účastníci) Okolí, kde je 
možné 
kontaktovat 
obyvatele  

11:00 – 12:00 FCG blok4 Dopracování nápadů a příprava 
jejich prezentace. 

Internet, herní box, 
počítač, flipchart 

vevnitř 

12:00 – 13:00 Prezentace 
nápadů 

Každá nápad má možnost 10 
minutové prezentace.  

odpočítávající budík, 
projektor apod.  

 

13:00 – 14:00 Oběd  V průběhu hlasování poroty   
14:00 – 15:00 Vyhlášení 

vítězného týmu a 
ukončení setkání 

 ceny  

 

Další požadavky: 
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• Možnost konzultovat záměry s relevantními odborníky nejlépe v soboru cca od 10:00 do 
17:00. Možno jak formou telefonické „pohotovosti“ tak nejlépe osobní přítomností 
odborníků. (Např. manažer MAS, zběhlý starosta apod. ) Ideálně kombinovat  přítomnost  
např. manžera MAS, který může volat dalších lidem pro informace, které nemá.   
 

• Přítomnost představitelů regionu na prezentaci výstupů FCG 
1) Finální prezentace výstup a hlasování poroty dne  

• Ceny pro vítěze a účastníky 
o Nemělo by jít o nic zásadně cenného, spíše symbolického.  
o Kniha o regionu, slevové kupóny, poukázky na služby, propagační předměty apod.  

  

 
Zpracoval: Ondřej Marek CpKP Moravskosleszký kraj 







Zápis ze dne 3. – 4. října 2014 v rámci interaktivního semináře 
„Budoucnost regionů Ploština a Vršatec“ 

v rámci projektu příhraniční spolupráce ČR - SR 
 

Přítomní: dle prezenční listiny 

Přivítání organizátory projektu  

Organizátoři (Centrum pro komunitní práci - Moravskoslezský kraj a Centrum environmentálních 
aktivít Trenčín) semináře „Budoucnost regionů Ploština a Vršatec“ přivítali přítomné účastníky na 1. 
společném jednání zástupců MAS Ploština a MAS Vršatec.  

Představení účastníků projektu  

Kolečko se stručným představením jednotlivých účastníků projektu.  

Hledání konceptů a nápadů 

Na účastnících byla testována metoda Future City Game, která je známá ze zahraničí. Cílem projektu 
bylo získat nápady od lidí, kteří žijí, pracují a zastupují odlišné prostředí v regionech Vršatec a 
Ploština, identifikovat problémy a hledání aktivit, které budou rozvíjet obě strany hranice. 

Tato metoda umožnila především pracovníkům MAS se zamyslet nad otázkou, kam by měly MAS 
Ploština a MAS Vršatec do roku 2020 směřovat. Účastníci konzultovali své záměrů s odborníky 
v oboru. 

Testování nápadů a příprava jejich prezentace 

Po dobu dvoudenního semináře  byla navázána společná spolupráce mezi MAS Ploština a MAS 
Vršatec. Pro obě MAS byla velkým přínosem, proběhla diskuze nad společnými tématy a navázání 
možné budoucí spolupráce.  

Pracovníci MAS Ploština a MAS Vršatec dospěli k závěru, že je potřeba zmapovat celé území MAS 
Ploština a MAS Vršatec.  

Nejvíce přínosné se jeví vypracování analýzy nebo strategie území, na základě kterého si budou moci 
cílové skupiny lépe vybírat své partnery pro přeshraniční projekty.  

Vyhlášení vítězného týmu a ukončení setkání  

Po závěrečném předávání cen pro vítěznou skupin se zástupci MAS Ploština a MAS Vršatec společně 
s organizátory celé akce dohodli na dalším pokračování projektu, který se uskuteční ve dnech 28. – 
29. Listopadu na české straně.  

 

 

Na závěr organizátoři poděkovali všem přítomným za účast.  



 

Ve Vysokém Poli dne 6. října 2014 

Ověřovatelé zápisu: Bc. Eva Obadalová 

           Ing. Jana Strušková 

 

Zapsala: Ing. Hana Častulíková 
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