
TYP OBČANA
Co děláte

M
ožné výzvy 

KUTIL SAMOTÁŘ

Váš vliv
M

áte vliv na m
ěstské prostředí, protože om

ezujete 
plýtvání díky využívání alternativních výrobních 
a spotřebních postupů a m

áte vliv také na 
sociální skupiny, protože díky vám

 prohlubují své 
dovednosti, získají pocit, že někam

 patří a zlepší se 
soudržnost kom

unity.

M
ožná budete potřebovat dovednosti z oblasti 

výstavby a také rady ohledně koordinace a 
rozvoje udržitelného obchodního m

odelu. Předložte 
institucím

 kvantifikovatelný důkaz vašeho vlivu a 
požádejte je o finanční a infrastrukturní podporu.

Pracujete v neform
álních skupinách nebo 

neziskových organizacích, kde zavádíte alternativní 
postupy, sdílíte inform

ace, zdroje, dovednosti a 
zvyšujete povědom

í.

Kdo jste
Baví vás spolupracovat na dlouhodobých 
projektech ve skupině, která s vám

i sdílí hodnoty v 
duchu alternativních postupů výroby a spotřeby, 
jejichž cílem

 jsou budovy a potravinové systém
y s 

uzavřenou sm
yčkou a napříč systém

y.

TYP OBČANA

M
ožné výzvy 

Váš vliv
M

áte vliv na m
ěstské prostředí tím

, že ovlivňujete 
strategický plán rozvoje a m

áte vliv na sociální 
skupiny, protože podporujete skupiny se zájm

em
 

o problem
atiku kom

unit, vzděláváte je a zvyšujete 
jejich povědom

í.

M
ožná budete m

uset plánovat finanční 
udržitelnost projektů, pokud je budete realizujete 
pravidelně, a vyhledat pom

oc od facilitátorů pro 
účely netw

orkingu. Požádejte o pom
oc s realizací 

projektů m
ístní instituce.

Co děláte
Společně se zapojujete do krátkodobých 
spoluvytvořených a koprodukovaných projektů 
podporovaných facilitátory, které si kladou za cíl 
reagovat na kom

unitní problém
y, zvýšit povědom

í 
a podpořit alternativní způsoby využívání zdrojů.

Kdo jste
Baví vás spolupráce v rám

ci ad hoc skupiny s 
jedinci, kteří s vám

i sdílí hodnoty a zájm
y týkající se 

environm
entálních a sociálních problém

ů (například 
veřejné využívání půdy) a nedostatků ze strany 
vlády ohledně zastavěného prostředí.

STRATEGIK

TYP OBČANA

M
ožné výzvy 

Váš vliv
M

áte vliv na m
ěstské prostředí tím

, že snižujete 
odpad a využívání zdrojů, m

áte vliv také na 
sociální skupiny, protože dochází k zapojení m

ístní 
kom

unity, a v neposlední řadě na své finance, 
jelikož šetříte peníze a prostory.

Jako poskytovatel služeb m
ožná budete potřebovat 

dovednosti v oblasti im
plem

entace a provozování 
služby. Získejte finanční podporu na její vývoj. 
Jakožto dodavatel služeb si m

ožná budete m
uset 

vybudovat kredibilitu a důvěru.

Co děláte
Spolupracujete s ostatním

i, abyste uspokojili 
potřeby kom

unity tím
, že sdílíte zdroje, například 

zboží a inform
ace prostřednictvím

 různých 
m

ožností (služeb a virtuálních platforem
/sítí) v 

systém
u produktů, výstavby a m

obility.

Kdo jste
Rádi m

ěníte současné spotřební vzorce form
ou 

sdílení a vym
ěňování zkušeností ve skupině a vaším

 
cílem

 je m
axim

ální využití zdrojů.

SDÍLEČ

TYP OBČANA

Co děláte

M
ožné výzvy 

Váš vliv
M

áte vliv na m
ěstské prostředí tím

, že snižujete 
spotřeby m

ateriálu, dále na sociální skupiny 
prostřednictvím

 občanské angažovanosti, 
prohlubování dovedností a sociálního začleňování 
a v neposlední řadě na m

ístní ekonom
iku, protože 

dochází k úspoře finančních prostředků a tvorbě 
pracovních m

íst.

Jako poskytovatel služeb m
ožná budete m

uset 
službu diverzifikovat, abyste vytvořili udržitelný 
obchodní m

odel a zároveň se nechali podporovat 
externě. Budujte stabilní partnerství lokálně a 
sdílejte zkušenosti globálně.

Usilujete o přechod současného výrobního a 
spotřebního chování v produktovém

 systém
u na 

ekodesign, vlastní výrobu a opravy produktů s 
pom

ocí sítí pro vým
ěnu dovedností a znalostí.

Kdo jste
Baví vás si věci vyrábět a rádi prodlužujete 
životnost zboží tím

, že využíváte m
ožnosti, které 

nabízí prostor, vybavení a podporu, a také tím
, že 

prohlubujete své kom
petence díky netw

orkingu a 
sdílení znalostí.

KUTIL

TYP OBČANA

Váš vliv
M

áte vliv na prostředí tím
, že šíříte znalosti 

a předkládáte důkazy o environm
entálních a 

sociálních otázkách a m
áte vliv také na sociální 

skupiny prostřednictvím
 občanské angažovanosti, 

budování zájm
u a zvyšování povědom

í o 
udržitelnosti.

M
ožné výzvy 

M
ožná budete m

uset diverzifikovat účastníky, 
podívat se na sociální i technické aspekty udržitel-
nosti a vyřešit napětí tradičním

 vědním
 přístupem

.

Co děláte
Zapojujete se do iniciativ, například do projektů 
občanské vědy a vědecké dílny, propagovaných 
a/nebo vedených občany za podpory institucí, v 
rám

ci kterých účastníci přispívají k tvorbě znalostí 
prostřednictvím

 sběru a sdílení dat.

Kdo jste
Baví vás shrom

ažďovat a sdílet data pro 
účely prohlubování znalostí, porozum

ění 
environm

entálním
 a společenským

 problém
ům

 v 
tém

atech, která vás zajím
ají, a zvýšení povědom

í a 
prosazování udržitelných zm

ěn.

SENZOR

TYP OBČANA

M
ožné výzvy 

Váš vliv
M

áte vliv na m
ěstské prostředí tím

, že zlepšujete 
využívání zdrojů a snižujete m

nožství odpadu, dále 
na sociální skupiny prostřednictvím

 prohlubování 
dovedností, sociální soudržnosti a soběstačnosti, 
a v neposlední řadě na m

ístní ekonom
iku, protože 

dochází k tvorbě pracovních m
íst.

M
ožná budete m

uset uzavřít partnerství a vytvořit 
stabilní dodavatelský řetězec, abyste m

ohli vybudo-
vat udržitelné obchodní m

odely. Investujte do pro-
hlubování dovedností a sdílení znalostí a hledejte si 
cestu k infrastrukturní a finanční podpoře. 

Co děláte
Zapojujete se do propagace alternativních vzorců 
tím

, že vyrábíte nebo konzum
ujete potraviny a 

produkty a také poskytujete nebo podporujete 
služby, které snižují využívání zdrojů a zabraňují 
plýtvání ve výrobním

 a spotřebním
 procesu.

Kdo jste
M

áte rádi udržitelný životní styl a usilujete o 
prosazování zm

ěn v zavedených výrobních a 
spotřebních praktikách, které jsou využívány 
m

ístním
i podniky a organizacem

i vyrábějícím
i 

produkty a potraviny.

ZERO-WASTE

TYP OBČANA

Kdo jste

M
ožné výzvy 

Váš vliv
N

a m
ěstské prostředí m

áte vliv tím
, že snižujete 

m
nožství vytvořeného odpadu a poptávku po 

surovinách a také na své finance, jelikož ušetříte a 
m

áte zisk z pronájm
u.

Jako věřitel si m
ožná budete m

uset vybudovat 
kredibilitu a uzavřít pojištění proti riziku nezapla-
cení. Jako poskytovatel služeb m

ožná budete 
potřebovat infrastrukturní a finanční podporu, širší 
dovedností a udržitelný obchodní m

odel.

Co děláte
Zapojujete se do propagace spotřebitelských 
praktik zam

ěřených na užitek, které vám
 um

ožňují 
uspokojit vaše potřeby prostřednictvím

 pronájm
u 

služeb týkající se produktů, prostor a dopravy, aniž 
byste je vlastnili

Baví vás pronajím
at produkty, prostory a dopravu, 

abyste se vyhnuli přílišném
u vlastnictví, zvýšili 

užitnou hodnotu a zároveň se vypořádali s růstem
 

životních nákladů.
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