
 

 

 

 

 

 

Regionální workshop projektu „Můžeš to změnit“: 

Brno-JMK 
 

Datum, čas a místo: 15. 11. 2017, 9:00 – 15:00;  úřad Jihomoravského kraje, Ţerotínovo 

nám. 449/3, místnost č. 240 

 

Účastníci participující na stanoviscích: 

• mladí lidé (studenti SŠ) 

• osoby s rozhodovací pravomocí: Petr Hladík, náměstek primátora města Brna; 

Ivana Fajnorová, starostka MČ Brno-Jundrov; Ing. Zuzana Olga Artimová, 

místostarostka MČ Brno-Královo Pole; JUDr. Šárka Cechová, místostarostka 

MČ Brno-Útěchov; Ing.arch Petra Matoušková, zastupitelka MČ Brno-Královo 

Pole 

 

Typ výstupu: společná stanoviska mladých a osob s rozhodovací pravomocí z diskuse o 

problémech, které identifikovali sami účastníci semináře (problémy v obci, ve které 

ţijí/studují) 

 

Počet osob:  

• 13-30 let: 34 studentů z Brna a okolí 

• Počet osob s rozhodovací pravomocí: 5 

 

Problémy identifikované mladými účastníky na úrovni obce (a společná stanoviska k 

řešení vybraných problémů, která mohou být dále rozpracována jako projekt):  

• Project Dog point – tento projekt chce zlepšit prostředí brněnských útulků. 

Prostřednictvím větší podpory venčení psů dobrovolníky pomůţe s budováním 

vztahu mezi pejsky a lidmi a potaţmo tak zlepší umisťování do nových domovů a 

pomůţe s řešením přeplněnosti.  

• Z ulice zpět domů – studenti tímto chtějí přispět k řešení bezdomovectví. Cílem je 

vytvořit koordinační platformu, která bude sdruţovat jednotlivé nabídky práce, 

příslušné úřady, sociální pracovníky a neziskové organizace. Zaměří se na 

komplexní pomoc - od zajištění hygienických aţ po spoluorganizaci rekvalifikačních 

či jiných kurzů ve spolupráci s Úřadem práce. 

• Do školy bez přestupu – studenti SŠTE Olomoucká tímto reagují na špatné spojení 

do školy, trasa vede přes několik výpadovek, kde právě musí zároveň přestupovat a 

přecházet tuto rušnou silnici. Chtějí proto ve spolupráci s odborem školství a 

odborem dopravy zřídit novou přímou linku (expresní ranní a odpolední linka), která 

by zajistila bezpečnou dopravu studentů do školy.  

• Já to vím, víš to i ty? – tento projekt počítá s výstavbou infotabulí, které budou 

informovat občany o původu jmen vybraných ulic. Pilotní projekt se uskuteční 

v městské části Brno-sever a ke spolupráci budou  přizváni pamětníci, MU i Magistrát 

města Brna.  



 

 

 

 

 

 

• Cyklostezky – jedná se o propojení jiţ existujících cyklostezek, konkrétně o 

vybudování nového úseku z Letovic do Zboňku (trasa dlouhá cca 1,5 km). 

K financování chtějí vyuţít dostupné dotační programy.  

• Knihovna Cvrček – studenti chtějí zlepšit přístup občanů v obci Cvrčovice ke 

knihám a chtějí proto vybudovat knihovnu. Z tímto záměrem chtějí oslovit prvně obec 

pro získání obecního prostoru pro knihovnu, sekundárně pak soukromé osoby.  

• WiFi v MHD – studenti tímto projektem chtějí celkově zatraktivnit městskou 

hromadnou dopravu – pracují s celkovou modernizací vozového parku a zvýšením 

komfortu pro cestující. Toho chtějí docílit právě i zavedením WiFi sítě do jednotlivých 

vozů či na zastávky. Celý projekt chtějí otestovat během ročního testovacího období 

a financován má být prostřednictvím reklamy.  

 

Další problémy identifikované mladými účastníky semináře na úrovni obce: 

• Zrychlení doby trvání veřejných staveb – zlepšit koordinaci časovou, projektovou část 

a případně zavést penalizace.  

• Úklid přístupových cest ke škole SŠTE Olomoucká Brno.  

• Zvýšit bezpečí a udrţovat pořádek v okolí Hlavního nádraţí v Brně a úprava oblasti 

Myší díry.  

• Zvýšit propagaci a zatraktivnit učební obory. 

• Navýšit počet ranních dopravních spojení mezi internátem a školou (linka E50). 

 


