
PREUKAZ OBČANA KOLABORATÍVNY 
OBČAN

Váš vplyv
M

áte vplyv na m
estské prostredie znížením

 m
nožstva 

odpadu prostredníctvom
 alternatívnych postupov 

výroby a spotreby, a na sociálne skupiny, a to 
zlepšením

 zručností, súdržnosti kom
unity a pocitu 

zodpovednosti.

Vaše výzvy 
M

ožno budete potrebovať stavebné zručnosti, 
ako aj rady pre koordináciu a rozvoj udržateľného 
obchodného m

odelu. Získajte finančnú a 
infraštruktúrnu podporu od inštitúcií tým

, že 
ukážete m

erateľné dôkazy o svojom
 vplyve.

Čo robíte
Pracujete v neform

álnych skupinách alebo 
neziskových organizáciách s cieľom

 im
plem

entovať 
alternatívne postupy, zdieľať inform

ácie, zdroje a 
zručnosti a zvyšovať povedom

ie.

Kto ste
Baví vás spolupráca na dlhodobých projektoch 
v skupine, ktorá zdieľa vaše hodnoty, pokiaľ ide 
o alternatívne výrobno-spotrebné postupy pre 
uzavretú slučku v budovách a potravinových 
systém

och a naprieč systém
am

i.

PREUKAZ OBČANA

Váš vplyv
M

áte vplyv na m
estské prostredie na základe toho, 

že ovplyvňujete m
estské plánovanie, a na sociálne 

skupiny na základe toho, že podporujete skupiny so 
záujm

om
 o problém

y kom
unity a zlepšujete úroveň 

ich znalostí a povedom
ia.

Vaše výzvy 
M

ožno budete m
usieť naplánovať finančnú 

udržateľnosť projektov v prípade, že sa vykonávajú 
pravidelne, a pom

oc od sprostredkovateľov 
pri vytváraní kontaktov. Spojte sa s m

iestnym
i 

inštitúciam
i a požiadajte ich o podporu pri 

im
plem

entácii projektov.

Čo robíte
Spoločne sa zapájate do dočasných 
spoluvytvorených a koprodukovaných projektov 
podporovaných sprostredkovateľm

i s cieľom
 

reagovať na problém
y kom

unity, zvyšovať 
povedom

ie a presadzovať alternatívne spôsoby 
využívania zdrojov.

Kto ste
Baví vás spolupráca v skupine vytvorenej na krátke 
obdobie na základe spoločných hodnôt a záujm

ov 
týkajúcich sa environm

entálnych a sociálnych 
problém

ov (ako napr. využívanie verejnej pôdy) a 
nedostatkov vlády, pokiaľ ide o zastavané priestory.

STRATEGICKY 
ZMÝŠĽAJÚCI OBČAN
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Váš vplyv
M

áte vplyv na m
estské prostredie prostredníctvom

 
znižovania m

nožstva odpadu a spotreby zdrojov; 
na sociálne skupiny prostredníctvom

 zapájania 
m

iestnej kom
unity; na vaše osobné financie 

prostredníctvom
 úspory peňazí a priestoru.

Vaše výzvy 
Ako poskytovateľ služieb si m

ožno budete m
usieť 

vybudovať zručnosti zam
erané na im

plem
entáciu 

a prevádzku služby. Získajte finančnú podporu na 
ich rozvoj. Ako dodávateľ v službe si m

ožno budete 
m

usieť vybudovať dôveryhodnosť a dôveru.

Čo robíte
Zapájate sa do spolupráce s cieľom

 uspokojiť 
potreby kom

unít zdieľaním
 zdrojov, ako napr. tovaru 

a inform
ácií, prostredníctvom

 zariadení (služieb a 
virtuálnych platforiem

 / sietí) v systém
och produktov, 

budov a m
obility.

Baví vás nahrádzať súčasné vzorce spotreby 
zdieľaním

 a vým
enou postupov v skupinách s cieľom

 
m

axim
alizovať využívanie zdrojov.

OBČAN ZAMERANÝ 
NA ZDIEĽANIE

Kto ste
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Váš vplyv
M

áte vplyv: na m
estské prostredie znížením

 
spotreby m

ateriálu; na sociálne skupiny 
prostredníctvom

 občianskej angažovanosti, 
budovania zručností a sociálneho začlenenia; na 
m

iestnu ekonom
iku úsporou peňazí a tvorbou 

pracovných m
iest.

Vaše výzvy 
Ako poskytovateľ služieb m

ožno budete m
usieť 

diverzifikovať službu s cieľom
 vyvinúť udržateľný 

obchodný m
odel a zároveň byť podporovaní 

externou podporou. Budujte stabilné partnerstvá 
na m

iestnej úrovni a zdieľajte skúsenosti na 
celosvetovej úrovni.

Čo robíte
Zapájate sa do procesu zam

eraného na nahradenie 
súčasného spôsobu konania, pokiaľ ide o výrobu a 
spotrebu, v systém

e produktov, a to ekologickým
 

dizajnom
, vlastnou výrobou a opravárenským

i 
postupm

i s podporou zariadení a sietí na vým
enu 

znalostí.

Kto ste
Baví vás vlastná výroba a predlžovanie životnosti 
tovaru prístupom

 k zariadeniam
, ktoré poskytujú 

priestor, vybavenie a podporu, a zlepšovaním
 

svojich kom
petencií prostredníctvom

 vytvárania 
kontaktov a prenosu znalostí.

ZRUČNÝ OBČAN

PREUKAZ OBČANA

Vaše výzvy 

Váš vplyv
M

áte vplyv na životné prostredie, a 
to poskytovaním

 znalostí a dôkazov o 
environm

entálnych a sociálnych problém
och, a 

na sociálne skupiny prostredníctvom
 občianskej 

angažovanosti, budovania záujm
u a povedom

ia o 
udržateľnosti.

M
ožno budete m

usieť diverzifikovať účasť, pozrieť 
sa na sociálne aj technické aspekty udržateľnosti 
a zvládnuť napätie, ktorém

u čelíte v súvislosti s 
tradičnou akadem

ickou vedou.

Čo robíte
Zapájate sa do iniciatív, ako napr. projekty občianskej 
vedy a vedeckých obchodov, ktoré propagujú a/
alebo vedú občania s podporou inštitúcií, v ktorých 
účastníci prispievajú k tvorbe znalostí zberom

 a 
zdieľaním

 údajov.

Kto ste
Baví vás zhrom

ažďovanie a zdieľanie údajov na 
budovanie znalostí s cieľom

 zlepšiť pochopenie 
environm

entálnych a spoločenských problém
ov v 

tém
ach, ktoré vás zaujím

ajú, zvýšiť povedom
ie a 

obhajovať zm
eny udržateľnosti.

VNÍMAVÝ OBČAN

PREUKAZ OBČANA

Váš vplyv
M

áte vplyv: na m
estské prostredie zlepšením

 
využívania zdrojov a znížením

 m
nožstva odpadu; na 

sociálne skupiny podporovaním
 zručností, sociálnej 

súdržnosti a sebestačnosti; na m
iestnu ekonom

iku 
tvorbou pracovných m

iest.

Vaše výzvy 
M

ožno budete m
usieť vytvoriť partnerstvá a 

stabilné siete dodávateľského reťazca s cieľom
 

vybudovať udržateľné obchodné m
odely. Investujte 

do budovania zručností a vým
eny znalostí a získa-

jte prístup k infraštruktúram
 a finančnej podpore. 

Čo robíte
Zapájate sa do presadzovania alternatívnych 
vzorcov, a to výrobou alebo spotrebou potravín 
a produktov, ako aj poskytovaním

 alebo 
predplácaním

 služieb, ktoré znižujú využívanie 
zdrojov a zabraňujú plytvaniu pri výrobe a 
spotrebe.

Kto ste
M

áte radi udržateľný životný štýl a zam
eriavate sa 

na presadzovanie zm
ien v zavedených výrobných a 

spotrebných postupoch, ktoré presadzujú m
iestne 

podniky a organizácie, pokiaľ ide o produkty a 
potraviny.

EKOLOGICKÝ OBČAN
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Váš vplyv
M

áte vplyv na m
estské prostredie prostredníctvom

 
znižovania produkcie odpadu a dopytu po 
surovinách a na osobné financie, a to úsporam

i a 
ziskom

 z prenajím
ania či prenájm

u.

Vaše výzvy 
Ako prenajím

ateľ si m
ožno budete m

usieť 
vybudovať dôveryhodnosť a uzavrieť zm

luvu 
o ochrannom

 poistení. Ako poskytovateľ 
služieb m

ožno budete potrebovať prístup k 
infraštruktúram

 a podpore, budovať zručnosti a 
udržateľný obchodný m

odel.

Čo robíte
Zapájate sa do presadzovania spotrebiteľských 
praktík zam

eraných na úžitkové postupy, ktoré 
vám

 um
ožňujú uspokojiť vaše potreby týkajúce 

sa produktov, priestoru a dopravy bez toho, aby 
ste ich vlastnili, a to prostredníctvom

 prenájm
u a 

prenajím
ania.

Kto ste
Radi si prenajím

ate a prenajím
ate produkty, 

priestory a dopravu s cieľom
 vyhýbať sa 

nadbytočném
u vlastníctvu vecí a zvýšiť úžitkovú 

hodnotu a zároveň sa vysporiadať s rastom
 

životných nákladov.

OBČAN ZAMERANÝ 
NA UŽITOČNOSŤ

LETÁK S PREUKAZOM OBČANA
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