
postrčenie zamerané na
pocity: „Nebuď pohodlný,

presaď svoj názor a vybuduj
kvalitnejší život na tvojom

sídlisku!“

efekt tzv. straty z
nerealizovania projektu,

napr. „Aj Váš názor je
dôležitý k budovaniu nových

ihrísk, nových parkovacích
miest, k zriadeniu nových

lavičiek, k oprave
existujúcich chodníkov a

mnoho iného“ 
 

BEHAVIORÁLNEBEHAVIORÁLNE
POSTRČENIA VPOSTRČENIA V

PARTICIPATÍVNOMPARTICIPATÍVNOM
PLÁNOVANÍPLÁNOVANÍ

Participatívne plánovanie alebo tzv. spoločné plánovanie predstavuje
spôsob plánovania, do ktorého sú zapojené rôzne zainteresované subjekty.
Subjekty participujú vo všetkých fázach strategického plánovania rozvoja

územia/lokality, jej revitalizácie či len čiastočnej zmeny jej využitia

Prečo využiť behaviorálne postrčenia?

Ovplyvňujú efektívnosť participatívneho plánovania:
zvýšením participácie občanov

zvýšením pozornosti občanov

premenením ich motivácie na konanie

Ako napríklad?

Osobným edukačným stretnutím s poukázaním na
príklady dobrej praxe s prezentáciou ich realizátorov

Prostredníctvom osobnej skúsenosti účastníci získajú
informácie o celom procese participatívneho plánovania a

zároveň jeho výstupy v podobe už realizovaných
úspešných projektov.

Vhodne nastavenou komunikačnou kampaňou

Pri tvorbe komunikačnej kampane
možno využiť:



sociálne siete a internetové
stránky pre posilnenie

informačnej kampane, či
rôzne komunitné skupiny na

zdieľanie informácií o
projekte

obrázky demonštrujúce
zmenu stavu pred a po

realizácii projektu
revitalizácie

QR kódy s jednoduchým
presmerovaním na

oficiálnu internetovú
stránku projektu, na ktorej
sa občania môžu dočítať
informácie o projekte, o
aktuálnej riešenej fáze

projektu a možnostiach na
zapojenie sa

aktivizovanie občana cez
sociálnu normu, napr.

„Prvého verejného
stretnutia v Podlaviciach sa

zúčastnilo 30 tvojich
susedov, zapoj sa aj ty!“,

alebo morálnu normu „Aj
na Tvojom rozhodnutí

záleží! Staraj sa o sídlisko,
na ktorom žiješ!“

ambasádorov z riešenej
lokality podľa vekových

kategórií občanov, ktorí by
aktívne vťahovali do aktivít
zástupcov zo svojej vekovej
kategórie, t. j. postrčenie by
využívalo demografickú a
charakterovú podobnosť.



Cieleným získavaním
názorov od obyvateľov

získavanie spätnej väzby obohatiť
o grafické predstavenie

potenciálnych situácií, ktoré môžu
nastať pri realizácii projektu, t. j.

ako sa zmení situácia v riešenom
území, a občan si sám volí pre
neho najatraktívnejšiu voľbu

využívať rôzne inovatívne
formy participácie, napr.

virtuálnu prechádzku, ktorá
predstavuje návrh riešenia

revitalizácie lokality na
základe vyhodnotených

návrhov a účastníci majú
možnosť hodnotiť návrh

revitalizácie.

vťahovať ich do tvorby
návrhov cez zakresľovanie
vlastných návrhov priamo

do mapky územia 

Odporúčania vznikli ako výstup aktivít uskutočnených v rámci
projektu podporeného Agentúrou pre vedu a výskum (APVV) s

názvom Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve:
zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík (BIMS).

pre získanie dôvery je
kľúčová spätná väzba
všetkým zapojeným

aktérom!


