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Nadace VIA 
Podporujeme a provázíme lidi, kteří mění své okolí  

k lepšímu. 

 
    
Nadace       hlavní 
VIA                                                    hrdina 

 

 

 



Čemu se věnujeme? 

• živý veřejný prostor, veřejná 
prostranství 

• obrana veřejného zájmu, aktivismus 

• sousedské vztahy, pospolitost, integrace 

• obnova tradic, historie, památky 

• dialog, spolupráce a partnerství 

• dárcovství, dobrovolnictví 
 

 

 

 

 

 

 



Jak pomáháme? 

• Granty místním iniciativám 

 

• Vzdělávání, konzultace, workshopy,  
semináře, inspirace, sdílení, koučink 

 

• Podpora dárcovství a vzájemné  
pomoci, zviditelňování  
a oceňování příběhů darování 

 

 

 

 

 



Fungující komunita je místo, kde… 

• žijeme spolu  
 

 

• sdílíme 
 

 

• každý má svou roli 



Jak můžeme chápat participaci? 
Zapojení lidí 

 

Účast lidí 

 



Jak to funguje v projektech? 

• Ověřování zájmu o vlastní nápad 

• Zjišťování potřeb komunity 

• Společné plánování od A do Z 

• Společná realizace 

• Závěrečné vyhodnocení 

• … 
 

 



Proč to dělají? 

• pro sebe 

 

• pro druhé 

 

•pro komunitu a s komunitou 



„Nejvíce nás potěšilo, jaké množství lidí se na celé akci 
podílelo. Jsme hrdí na to, že se nám podařilo vzbudit 
diskuzi a proměnit hlavní třídu, ze které se stalo 
příjemné místo pro setkávání a navázání dialogu.“ 
 Anna Klimešová, Společně pro radost  

 



„Máme krásné závěsy nebo kvalitní pódium. Ale 
nejdůležitější ze všeho byl pocit sounáležitosti, který 
jsme zažili při realizaci projektu, v momentě, kdy přišli 
mladí i staří, studenti i důchodci – a všichni s jedinou 
otázkou: S čím můžu pomoct?“ 

Marek Bouma, spolek Dalibor 

 



„Na brigády u Malvaňáku se bude dlouho vzpomínat. 
Byly to krásné společné akce, dalo by se říci: zázrak!“ 

Radim Wolák, občanské sdružení Natvrdlí 



 „Vedle úspěšné e-kampaně bylo největším přínosem 
osobní setkávaní s obyvateli Chomutova při sběru 
podpisů a diskuse o tom, co by v Chomutově mohlo 
fungovat lépe. Rozhovory nás inspirovali pro další 
plány.“ 

Tereza Dvořáková, projekt Nechceme žít v Palermu 

 



Děkuji za pozornost! 

Lucie Voláková, Nadace VIA 

lucie.volakova@nadacevia.cz 

777 221 643 
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