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Lepší místo

On-line nástroj pro spolupráci firem s městy a komunitou

Lepší místo - lepší region
Navrhujeme a řídíme projekty, které posouvají správu města vpřed a zvyšují spokojenost občanů, 
kteří ve městě žijí a podnikají. Do projektů zapojujeme firmy, velké množství lidí a naše dlouholeté 
zkušenosti z neziskové a CSR praxe, abychom společně vytvořili Lepší místo pro život.

Společensky odpovědné projekty na míru



Posbíráme nápady na zlepšení od všech žáků na základních a studentů 
na středních školách. Necháme hlasovat veřejnost, s jejíž pomocí 
vybereme nejlepší nápady, které si děti odprezentují před porotou. A na 
to, aby své nápady nakonec přetavily ve skutečnost, získají 50 000 Kč.

Chcete vědět, jak to šlo třeba v Kolíně?
Podívejte se na www.lepsimisto.cz

Co získají žáci a studenti:

• budou mít chuť být součástí komunity a něco pro ni udělat
• naučí se být aktivní a jít si za svým cílem nebo snem
• na vlastní kůži si vyzkouší, co znamená vést projekt nebo být jeho součástí
• vyzkouší si práci s penězi a rozpočtem a prohloubí si finanční gramotnost
• naučí se prezentovat vlastní myšlenky

Co získáte:

• kontakty a anonymizovaná sociodemografická data hlasujících lidí – průzkum o školství
• videa o tom, co potřebují žáci či studenti, ředitelé škol nebo rodiče
• tiskovou zprávu, články v novinách, videa a sdílení na sociálních sítích
• měřitelný dopad, zásah i ohlas

Jak dlouho projekt trvá a jak je náročný:
Na 3 měsíce získáte práci 4 lidí, kteří rozhýbou školy, děti a jejich rodiče.
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Skrze nápady a projekty na zlepšení měst a obcí propojíme úřady, lidi 
a podnikatele.
Všichni mohou jen získat. Občanům se bude lépe žít. Politik se může blýsknout 
před voličem a firma dostane příležitost udělat si dobré jméno, nebo si vydělat.
Nápady přichází od veřejnosti. Třeba i přímo z ulic města. My je posbíráme a ne-
cháme občany hlasovat a vybrat ten nejlepší. V tu chvíli se z nápadu stane projekt. My 
mu vtiskneme pevné obrysy a můžeme to rozjet.

Lepší 
město

Co získáte:

• díky hlasovacímu on-line systému, kolik lidí podporuje jednotlivé nápady
• zjistíte, co lidem ve městě chybí a kde jsou příležitosti - chtějí více kultury, sportu nebo podpořit 

třeba školství?
• naučíte občany, že se mohou a mají zapojit do veřejného rozhodování a spoluutváření místa, kde žijí
• budujete si dobrou pověst nebo jméno
• objevíte se v tiskové zprávě, novinových článcích, ve videu a na sociálních sítích
• měřitelný dopad, zásah i ohlas

Jak dlouho projekt trvá a jak je náročný:

Na 3 měsíce získáte práci 4 lidí, kteří rozhýbou město i jeho občany.
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Ukážeme vám, jak rozumně propojit školní teorii s praxí tak, aby z toho 
těžili studenti, firmy a občané.
Společně se skupinou studentů a učiteli oslovíme instituce a spolky ve městě. Zjistíme, 
kdo a kde potřebuje drobné stavební opravy a úpravy. Studenti potom pod dohledem 
profesionála ze stavební nebo elektro firmy navrhnou řešení. Veřejnost prostřednictvím 
on-line hlasování vybere vítězný návrh, který se zrealizuje. A někomu tak splní jeho 
malý velký sen.

Stavíme
vám sen

Navíc otevíráme významné téma - řemeslo. Ukážeme, že žije a že má pořád zlaté dno. Že se mladá 
generace nemusí stydět za to, že ji baví pracovat rukama. Podpoříme všechny kluky a holky, kteří 
vidí svou budoucnost jinde než v kanceláři nebo za výrobním pásem. A proto Stavíme vám sen. Navíc 
pomůžeme drobným spolkům a organizacím ke splnění jejich snu.

Co získáte:

• jeden realizovaný projekt a splněný sen
• možnost ukázat střední odborné školy v lepším světle a sblížit je s podnikateli a světem businessu
• poznáte potřeby lidí a poodhalíte nové podnikatelské příležitosti
• objevíte se v tiskové zprávě, novinových článcích, ve videu a na sociálních sítích
• měřitelný dopad, zásah i ohlas

Jak dlouho projekt trvá a jak je náročný:

Na 3 měsíce získáte práci 4 lidí, kteří rozhýbou město, jeho spolky a instituce.
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STAVÍMEVÁMSEN
100 000 KORUN PRO VÍTEZNÝ PROJEKT

JONÁŠ A JEHO PARTA vyzývají spolky, svazy a kluby se sídlem v Kolíne. Stací se zapojit! www.lepsimisto.cz REMESLO JE COOL!



Zkrátka čisté a bezpečné ulice. Společně spustíme úklidovou kampaň, 
kdy vyhlásíme válku například nedopalkům, psím exkrementům nebo 
rozbitému sklu.
Navíc do akce zapojíme také lidi na okraji společnosti, kterým se nedaří zapojit do normál-
ního pracovního procesu, aby se aktivně podíleli na úklidu. Spojujeme potřebné s užitečným.
Tipy na to, co je potřeba uklidit, získáme přes mobilní aplikaci, pomocí které veřejnost a zastu-
pitelé zasílají podněty k úklidu. My připravíme data a mapy znečištění, aby bylo jasné, kde je třeba 
jednat. Díky tomu zefektivníme správu veřejného prostoru.

Čisté
město

Co získá město:

• čisté ulice
• práci pro lidi, kteří mají problém se začlenit do pracovního procesu
• data o systematické a průběžné práci na úklidu města
• objevíte se v tiskové zprávě, novinových článcích, ve videu a na sociálních sítích
• měřitelný dopad, zásah i ohlas

Jak dlouho projekt trvá a jak je náročný:

Na 1 měsíc získáte práci 4 lidí, kteří rozhýbou veřejnost a technické služby.
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Vytvoříme sbírku na 3 prototypové WC na dětských hřištích, které umístíme 
na místa s největším počtem hlasů. Do největší republikové participační akce 
v ČR zapojíme hlavně maminky s dětmi.
Zvykáme lidi na nový standard dětských hřišť a mobilních toalet. Taková komunita potom 
neváhá upozornit na nedostatky a chyby na místech, kde si hrají děti. Komunikuje skrz mobilní 
aplikaci, která umožňuje radnici rychlý a přímý kontakt s touto důležitou skupinou obyvatel.
V aplikaci tak i uživatelé z ostatních koutů republiky vidí, která hřiště jsou vybavená toaletami a že 
to samé mohou poptat ve svém městě, kde opět rádi pomůžeme s realizací.

Na dětském hřišti
#nohy křížem

Co získáte:

• vytvoříte odpovědnou komunitu, která se zajímá o veřejný prostor a ocení, co pro něj děláte
• objevíte se v tiskové zprávě, novinových článcích a dalších médiích po celé ČR, ve videu a na sociál-

ních sítích
• měřitelný dopad, zásah i ohlas

Jak dlouho projekt trvá a jak je náročný:

Na 7 měsíců získáte práci 4 lidí, kteří rozhýbou ČR a vytvoří nový standard dětských hřišť.
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Vytvořme společně nový standard
v oblasti dětských hřišť!

Vytvořme společně nový standard
v oblasti dětských hřišť!

#nohykřížem
Komunitní kampaň – lepší toalety na veřejná hřiště

►5x promoakce vč. zajištění produkce (vítězný návrh UMPRUM, slavností předání klíče od 
4 veřejných dětských hřišť) + finanční dar v hodnotě 10.000 Kč pro vítěze UMPRUM
►tisková zpráva, základní mediální kampaň, PR, sociální sítě, čt rozhovory, on-line media, 
videomateriál, kreativní a grafické zpracování kampaní, tištěné materiály-#nohykřížem, 
tištěné matriály - lokální použití ve čtyřech městech
►výroba a technické usazení 4 pilotních toalet 
►úprava aplikace Lepší místo #nohykřížem – vznik mapy
►koordinace a produkce celé první fáze projektu
►vyhodnocení, statistiky

Vytvořme společně nový standard
v oblasti dětských hřišť!

Celková délka projektu #nohykřížem je naplánována na 1 rok.
►První fáze – 6měsíců
►Druhá fáze (umístění toalet po celé ČR) – 6 měsíců



Pomůžeme vám poznat a řídit lokalitu díky znalosti hodnot, které vyznávají oby-
vatelé. Věděli jste například, že pro 63 % z nás je jednou z nejdůležitějších hodnot 
přátelství?
My pro vás hodnoty v libovolném městě nebo místě prozkoumáme, sesbíráme, seřadíme podle 
priorit a ty nejsilnější ztvárníme a ve spolupráci se studenty UMPRUM zhmotníme ve veřejném 
prostoru. Téma víry použijeme podle lokality, přání klienta nebo tématu, které právě rezonuje ve 
společnosti.

Víra,
která je vidět

Co získáte:

• poznáte, co je pro lidi v lokalitě důležité a jak na ně můžete zapůsobit
• objevíte se v tiskové zprávě, novinových článcích a dalších médiích po celé ČR, ve videu a na sociál-

ních sítích
• měřitelný dopad, zásah i ohlas

Jak dlouho projekt trvá a jak je náročný:

Na 2 měsíce získáte práci 4 lidí, kteří rozhýbou lokalitu nebo město, kde chcete být navždy vnímáni 
jako morální autorita.
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Pomůžeme vám systémově rozvíjet školství tím, že dokážeme najít nejlepší 
učitele. Jaký by měl být pedagog ve 21. století? Hledáme inovátora? Učitele, který 
sází na moderní technologie a jde s dobou? Nebo někoho, kdo je vzorem jen tím, 
jak žije a jaké hodnoty ztělesňuje?
Zapojí se školy, děti, rodiče a veřejnost do anket. Tím zjistíte, co od kantorů lidé čekají 
a jak se podle nich pozná ten kvalitní. Podle toho následně hlasováním zvolíme nejlepšího 
učitele, který tyto vlastnosti a představy naplňuje. To samé mohou poptat ve svém městě, kde 
opět rádi pomůžeme s realizací.

Teacher
of the Future

Co získáte:

• představu o směřování školství v regionu
• zvýšený zájem rodičů o školství jako systém, který má mít vizi
• poptávku po kvalitě učitelů
• objevíte se v tiskové zprávě, novinových článcích a dalších médiích, ve videu a na sociálních sítích
• měřitelný dopad, zásah i ohlas

Jak dlouho projekt trvá a jak je náročný:

Na 3 měsíce získáte práci 4 lidí, kteří rozhýbou školy, děti a jejich rodiče.
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Pomáháme propojovat města s lidmi i firmami. Vtahujeme veřejnost do spolurozhodování. 
Motivujeme k aktivitě a pozornosti všechny věkové kategorie občanů. Abychom toho stihli co nejvíc, 
stvořili jsme Anketomat. První on-line nástroj, který Vám dodá anketu na míru včetně potřebného 
servisu za pár minut na pár kliků.
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Postaráme se o budování a správu vaší image. 

Jak to funguje:

Společně s vámi najdeme správná témata, optimální tón komunikace a nástroje, které system-
aticky zviditelní váš přínos regionu a oblastem, kterým se věnujete. To navíc můžeme podpořit 
například systémem osobního vzdělávání.

Pomocí našich on-line nástrojů, změříme dopad vaší společenské odpovědnosti 
(CSR). Buď jako celku, nebo i dílčích částí - například v konkrétních regionech nebo 
oblastech činnosti. 

Získáte tak kvantifikovaná data o tom, jak vás veřejnost vnímá, co by šlo udělat pro zlepšení 
pověsti nebo třeba to, kde jsou jaké obchodní příležitosti.
Zajistíme hlasování, vytvoříme pravidla, rozešleme děkovný e-mailing a předáme vám seznam 
kontaktů na lidi, kteří si přejí i nadále dostávat e-mailem zprávy od radice a Lepšího místa.

Image maker Ankety, hlasování
a měření dopadu
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Skvělý způsob, jak vaši firmu představit regionu, městu i zaměstnancům v tom nejlepším světle.

Jak to funguje:

Společně s vámi najdeme obraz, jaký si o vás má veřejnost udělat. Najdeme klíčová sdělení, kterými ho podpoříme, 
a na základě toho vymyslíme téma a najdeme ideální prostor pro akci, kterou si lidé nenechají ujít. Postaráme se, 
aby se o všem psalo v médiích. Rozešleme pozvánky, natočíme video, postaráme se o šíření na sociálních sítích 
a zajistíme případně také následný servis.

Příklady úspěšných akcí:

• Slámohraní
• Cukrářské slavnosti - www.cukrarskeslavnosti.cz
• Kostnické produkty

Akce na podporu 
společenské odpovědnosti
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Spravujeme nadace. Tvoříme strategie. Rozjedeme pro vás zajímavé projekty a zapojíme veřejnost 
i zaměstnance. Organizujeme dobrovolnické akce s hlasováním a zapojením místní komunity.
Vše pod vaší značkou, bez starostí a administrativní zátěže.

Outsourcing společenské 
odpovědnosti - CSR jako 
služba



SLÁMOHRANÍ

CUKRÁŘSKÉ 
SLAVNOSTI
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