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Program Aktivity

Základní informační materiál programu

Proč Aktivity

Velká většina lidí se po převážnou část svého času věnuje činnostem, 
které mají velmi utilitární smysl – jsou součástí jejich zaměstnání či 
podnikání, jejich větší či menší „kariéry“ jako procesu společenského 
uplatnění. Ve větší či menší míře připouští, že si tak obstarávají  
prostředky na svůj život, ve volném čase pak pěstují svoje záliby, věnují 
se tomu, co jim dělá radost. To je velmi statický a pohodlný model 
vytvořený v měšťanské společnosti: rodinný život - společenský život 
-  kariéra.
Tento model a z něho odvozené varianty předpokládají, že „máme 
čas“, jsme společnost „volného času“, se kterým nějak nakládáme, 
rozhodujeme se, co budeme dělat. Podstatným rysem této představy 
je, že tento čas je homogenní, je to chronos, čas našich hodinek, na 
které se díváme, jestli nám neujede poslední metro nebo jiný spoj, 
podle místa. Ale čas, který máme, je časem žitým, těžko uchopitelným 
a některé okamžiky jsou mnohem významnější než jiné, některá naše 
jednání jako by vybočovala z uplývající každodennosti.

Jednání

V širokém smyslu jsou aktivity chápány jako jakékoli jednání, byť 
i podvědomé (např. když při čtení sahám po jablku). Zaměření 
projektu je užší, jde o takové aktivity, které přesahují prvoplánové 
rutinní jednání a činnosti. Zabýváme se aktivitami osob, které 
překračují rozměr okamžitého chtění, tedy takovým jednáním, které 
je cílevědomé, dá se uvažovat o jeho hodnotě a jeho výsledkem je 
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změna. Jednání má vždy následky, nás zajímají taková jednání, kdy 
aktéři předjímají, co bude následovat a přejímají za své jednání 
odpovědnost.
V protikladu ke stereotypnímu jednání, které se v opakování jen 
zvolna proměňuje, nás zajímá jednání, které je otevřené, je riskantní, 
dynamické, kreativní, formativní, strukturující atd.  Cílem projektu 
je ukázat význam takového jednání, prozkoumat ho, ohledat a ukázat 
jeho roli ve formování veřejného prostoru.
Ve vymezení tohoto projektu jsou předmětem zájmu aktivity a akty, 
které mají zjevné následky s přesahem ke druhým, do budoucna – 
byť někdy jiné, než jednající očekával. 

Formativní akty

Předně jde o to ukázat si, která jednání máme na mysli, a popsat je 
– právě v jejich odlišnosti od jednání rutinního. Přitom nejde o to 
snižovat význam rutinního jednání, ale jen ukázat rozdíl a zcela jinou 
roli, kterou aktivity mají a mohou mít.

• Jde o to jít ke konkrétním typům jednání, ukázat vztah jednání 
a odpovědnosti – jednání a dlouhodobé časové perspektivy, 
která se nesloží z žádného byť sebe delšího opakování rutiny 
– ale naopak jejím prolomením.

• Jde o to ukázat význam jednání formativního, otevřeného,  
které deklaruje své cíle a metody v protikladu k manipulativ- 
nímu jednání – tedy takovému jednání, které naopak svoje 
cíle a metody skrývá.

• Jde o to ukázat si roli lídrů a tvůrčích osobností, zabývat se 
povahou toho, co přinášejí nebo vyslovují ve společenském 
smyslu „nového“.

• Jde o to ptát se na komunikativnost nového, které překonává 
odpor „zavedených pořádků“, toho, co se jeví jako ne-
pohodlné, nesamozřejmé.
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• Jde o to ukázat roli formativních aktů pro vytváření veřejného 
prostoru, pro to, co je chápáno jako „veřejné politiky“. 

• Atd.
Vlastní analýzy uvedených témat proto nejsou nějakou uzavřenou 
prací, ohledávající periferii, marginálie mimo mainstream. Skutek, 
dar, slib, pojmenování atd. – to jsou základní akty, skrze které můžeme 
vůbec porozumět veřejnému dění hlouběji než jako „provozu“. Tato 
analýza by měla otevřít témata, jejichž porozumění a interpretace 
otevírá základní rozvrhy veřejného prostoru a všeho, co s ním souvisí. 
Nikoli však teoreticky, ale vždy v nějakém konkrétním příkladu, 
vždy v konkrétní spolupráci s někým, kdo se takovým konkrétním 
problémem zabývá.

Konkrétní postup programu

V rámci Programu Aktivity vyhlašujeme jednotlivé projekty ve 
spolupráci s konkrétními partnery, kteří se prakticky zabývají 
zvoleným tématem a zároveň jsou ochotni se finančně podílet na
realizaci dílčího projektu. Postup v jednotlivých projektech je vždy 
předmětem dohody mezi Nett a příslušným partnerem. Budeme se 
snažit, aby každý projekt stavěl především na znalostech těch, kdo 
se danou problematikou zabývají v praxi, tzn. lídrů neziskových 
organizací, konzultantů, zaměstnanců v oboru atd. Přitom 
preferujeme dva způsoby práce – rozhovory a interaktivní model, 
kdy oslovená osoba reaguje na určité tvrzení, hodnotí je, formuluje 
varianty apod. Výstupem projektu je pak zpravidla setkání, menší 
či větší pracovní konference, na které účastníci projektu prezentují 
nejrůznější dílčí a shrnující příspěvky na dané téma. Setkání 
doplňuje zveřejnění písemných výstupů na webové stránce.
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Akty a jednání

První projekty (skutek pomoci, vůle dárce) jsou typické tím, že 
předmětem zájmu je zde akt - jednání v daném okamžiku, ve kterém 
se rozhoduje. Již v těchto projektech se ale dostáváme k přesahu: 
žádný skutek není nějak radikálně „omezen” jen na autentickou 
situaci, je možné mu rozumět v celku jednání.  Program Aktivity 
tak stojí na dvou nohách: jednorázových aktech, a jednání, které má 
dlouhodobější charakter, ve kterém jsou nějak společně vnímány 
a interpretovány jednotlivé činy, nezaměřené nějak prvoplánově  
k utilitárním cílům.
Otázka „proč dělám to a ne něco jiného” se někomu může zdát 
abstraktní, ale otázka „proč pomáhám” a nebo „co dělat, aby se nám 
spolu žilo dobře” už je konkrétnější - v obou případech směřujeme  
k tomu, ptát se na roli a nástroje aktivního jednání (aktivit) ve 
veřejném prostoru, nikoli jen v soukromém zájmu.
Program tak zaplňuje prostor mezi jednorázovými aktivitami, 
reagujícími na autentické situace (formativní akty) a nebo 
vytvářejícími nové situace (kreativní akty), a jednáním, které je 
vedeno zájmem o to, co je společné, aktivitami, které spoluvytvářejí  
představy o tom, co je společné dobro a jak ho dosahovat.

Některé klíčové pojmy

Vůle a projev vůle
Vůle je klíčový pojem pro program Aktivity.  Ten stojí a padá na tom, 
že jednání člověka je nenáhodné a že naopak je jistý okruh jednání, 
u kterého zcela jistě a jednoznačně můžeme  rozhodnout tak, že to 
není „standardní“, běžné, že můžeme udělat něco jiného, než to, co je 
očekáváno, než to, co je pravděpodobné.

To lze provést a zároveň hodnotit jako pozitivní fakt při platnosti 
několika předpokladů:
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• schopnost rozhodovat se je specifickou vlastností člověka  
• kritériem správnosti jednání není běžnost, pravděpodobnost 

atd.
• jsme schopni se rozhodovat vzhledem k aktuálnímu vyhodno- 

cení toho, co považujeme za správné

Schopnost projevovat vůli je tedy podstatný projev ustrojenosti 
člověka. Použití pojmu „psychická vlastnost“ předpokládá, že staticky 
„rozebírám“ vlastnosti člověka a provádím jejich výčet, a proto se mu 
vyhýbáme.
Slovo vůle se přímo vztahuje k hodnotovým určením – dobrá vůle  
a zlá vůle. Z toho vyplývá, že kriterium správnosti v rozhodování jako 
by mohlo vycházet z obou hodnotových protikladů. Protikladem 
dobré vůle je zlá vůle. Nedostatek vůle, neschopnost se rozhodovat 
nevytváří s vůlí (a schopností se rozhodovat) přímo pojmovou dvojici. 
V jazyce je to však nahrazováno buď nepřímo, nebo modifikací.
Často se používá: „chybí mu dobrá vůle“ jako vlastnost nebo bývá 
hodnotově negativní uplatnění vůle hodnoceno jako svévole.
V češtině tedy existuje dostatečně přesné a běžně používané pojmové 
pole, které dokáže zachytit jak dobrou a zlou vůli, tak nedostatek 
(dobré) vůle, samostatně pak nevhodně uplatňovanou vůli (své-
voli).

Situace, ve kterých člověk projevuje svoji vůli
Je třeba vztáhnout konkrétní projev vůle k obecnějšímu  otevřenému 
vztahu k budoucnosti, ke které se vztahuji prostřednictvím úmyslů, 
plánů, záměrů. Projev vůle je to, co je právě vykonáváno nebo to, 
co bylo právě vykonáno, nemá tedy neurčitost budoucího. To, co je 
u projevu vůle otevřené, je nejasnost dopadu takového rozhodnutí, 
resp. jednání na základě takového rozhodnutí.

Limity uplatňování vůle
I když jsme konstatovali, že uplatňování vůle je vždy v nějakém 
napětí vůči „běhu věcí“ (lze samozřejmě mluvit o výjimkách), je 
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uplatňování vůle vázáno na limity, které jsou vnímány společensky. 
To úzce souvisí se společenskou tolerancí (ostatně vůle a tolerance 
jako pojmy jsou poměrně ilustrativně používány v strojnictví pro 
stanovování povolených mezí odchylky).

Projev vůle 
je formativní vzhledem k budoucímu. To, co se stalo, chápeme  
v přiměřeném smyslu samozřejmě jako důsledek toho, jak jsme 
jednali.  K projevu vůle se následně vztahujeme jako odpovědné 
osoby. Vždy již jako ke skutečnosti, která nemá žádnou alternativu, 
za kterou však odpovídáme. I když můžeme spekulovat, nemůžeme 
nikdy vědět, co by se stalo, kdyby daný projev vůle byl nějak 
modifikovaný nebo zcela „jiný, opačný“.

Odpovědnost
V právním slova smyslu existuje odpovědnost za jednání obecně, 
ale také za opominutí jednání atd. V tomto materiálu se budeme 
zabývat jen odpovědností jako obecným pojmem, souvisejícím  
s projevem vůle (tím může být i opomenutí v právním ohledu atd.). 
Naopak nebudeme se zabývat odpovědností za jednání, pokud nejde  
o kreativní a formativní akty – tedy pokud nejde o vědomá rozhodnutí, 
projevy vůle, jak je popsáno výše.

Kreativní akt
je takový projev vůle, ve kterém vzniká cosi nového, ať již ve smyslu 
uměleckého díla nebo myšlenkového díla (pojmenování, ukázání 
vztahu, kvality, vytvoření systému atd.) nebo nějaké věci, skladby atd. 
Kreativní akt může být společensky formativní, není však nutné ho  
v tomto smyslu posuzovat.

Formativní akt
je takový projev vůle, takové jednání, které z hlediska společenského 
vytváří precedens, vzor, vytváří nějakou společenskou formu, přispívá 
k interpretaci daného společenského pole, proměňuje vnímání nějaké 
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problematiky atd. Formativní akt je vnímán jako něco, co proměňuje, 
doplňuje východiska pro další jednání, myšlení.

Jednostranný právní akt
je takový projev vůle, který má jednoznačnou právní interpretaci  
a dopad, byť by i ne vždy vynucovatelný skrze právo. Například jde  
o slib, deklaraci, sepsání závěti, osvojení si dítěte atd.

Lídr
Ten, kdo na sebe bere odpovědnost za rozhodování a je schopen 
kreativního myšlení, vymezuje se přitom od většiny, která se spíše 
spoléhá na samozřejmost každodennosti. Lídr se hodnotově vymezuje 
vůči „střednímu proudu”, v tom je vzorem, jeho rozhodování má tedy 
společenský vliv. 

Veřejný prostor
Oblast jednání, které je svobodné a společensky intepretovatelné ve 
smyslu společenské neutrality, společenského přínosu a společenské 
negace. Přitom tyto interpretace jsou mnohovrstevnaté a je třeba  
o nich vést diskusi, ve které existují jen velmi obecné hodnotové 
rámce.

Veřejné politiky
Uznávané názory na to, jaké jsou společenské hodnoty a cesty  
k jejich dosahování, proměňují se zejména pod vlivem rozhodování 
a jednání ve veřejném prostoru, mohou být (a nemusí) formulovány 
do politických programů politických stran a hnutí.

Stát a role státu
V tomto smyslu především zajišťuje infrastrukturu společnosti. Může 
vytvářet a používat nástroje nastavující mnohé společenské danosti, 
např. nastavením forem povinného vzdělávání dětí atd. Vždy je však 
třeba zvažovat vhodnou míru, v jaké skrze svoje nástroje omezuje 
veřejný prostor.
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Shrnutí

V euroamerickém kulturním kontextu je samozřejmé, že člověk je 
svobodný, je jednající osobou, to předpokládá otevřenost společen-
ského pole, ve kterém není předem daný „soudce“ pro žádné aktuální 
jednání ani pro to, jaké procesy probíhají při formování veřejného 
prostoru, tvorbě veřejných politik atd. 
Jsme svobodné a odpovědné osoby, které formují společný prostor, ve 
kterém žijeme, nevratně dop něj zasahujeme svým jednáním, svými 
aktivitami. Celý program Aktivity je veden v tomto duchu. Je třeba si 
uvědomovat význam kreativního a formativního jednání v protikladu 
k současným trendům, ve kterých se prostor otevřeného jednání 
v mnoha rozměrech omezuje, uzavírá, skutečné odpovědné jednání 
je zakrýváno převahou rutinních činností. Na význam formativního 
jednání je třeba ukazovat také proto, že jsme pod tlakem jednání 
manipulativního, pod tlakem systematicky vytvářených mediálních 
obrazů, politické manipulace, reklamy.
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Skutek jako kreativní a formativní akt

Skutek jako akt

Zabýváme-li se skutkem,  je třeba nejprve alespoň rámcově ohledat 
také širší souvislosti skutku samého – co je skutek, jak se má ke 
skutečnosti, jak mu rozumět, co je dobrý skutek, tedy to, co je 
společensky ceněno, a co je oním dobrem atd.
Přitom, jak  si můžeme všimnout,  slovo skutek pomalu mizí z našeho 
slovníku. Dnes se používá přinejlepším ve výsměšném „skutek 
utek“, kterým hodnotíme něčí neschopnost se rozhodovat,  kterým 
označujeme stav, kdy se nic nestalo, daná osoba nebyla schopna 
zasáhnout do stavu, ve kterém okolnosti vyžadovaly, aby jednala, tedy 
lidově řečeno „nerozhoupala se k tomu“. Skutek  je aktem jednání, je 
tím, čím člověk zasahuje do běhu věcí, dělá něco, co dělat nemusí, 
skutkem (svým rozhodnutím a jednáním) mění danou situaci, 
zasahuje do ní. 
To však nikdy není zcela neutrální, skutek vždy jde hodnotit, a to  
jak co do záměru, tak co do dopadů – přitom však dopady takového 
jednání nikdy nelze popsat vyčerpávajícím způsobem – nikdy 
není jasné, jak skutek jako takový ovlivnil druhé, okolí a nakonec  
i jednajícího samotného. Proto mluvíme o formativních a kreativních 
aktech: skutek formuje a přináší něco nového. Skutek je takové 
jednání, které není očekáváno, které není „samo sebou“, které 
neplyne z povahy věci, z běhu každodennosti. Skutkem na sebe beru 
odpovědnost, ať již jsem jeho dopady domyslel jakkoli hluboko. 
Skutek je výraz přesvědčení - že takto je to správné a zároveň že „to 
ustojím“, že „na to mám“, samozřejmě obrazně.
Skutek proměňuje situaci, zanechává stopy, je něčím, co se může udát 
ve skrytu, a pak proměňuje jen mne samého, nebo může mít přímý 
společenský vliv. Obopjí se nedá vrátit, skutek je vymezením se  
k aktualitě a zároveň otevřením se tomu, co v budoucnosti přinese.
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 „Dobrý skutek“ a aktualita jednání v situaci

Dobrý skutek je spojen s nezištností -  a to přináší celou řadu otazníků. 
Dobrý skutek se nedá přesně naplánovat – tím takové jednání 
pozbývá povahu skutku, stává se cíleným, rutinním jednáním. Někdo 
může celý svůj život obětovat druhému nebo nějaké dobré věci, ale 
přesto nelze říci, že se tím pádem jeho život sestává z nepřerušené 
řady dobrých skutků.  Zaměření člověka k pomoci bližním, obětavost 
atd. – to vše je pozadí, na kterém je možné dobré skutky vnímat jako 
ovoce na dobrém stromě.  Dobrý skutek je akt – a je tedy také spojen 
se situací, rozvrhem, který je nečekaný, s konstelací věcí, která nebyla 
očekávána.
Jedním z podstatných poznatků při ohledávání skutku a dobrého 
skutku zvlášť je, že nás upozorňují na význam situací a to, jak je 
zvládáme, zda neselháváme. Nároky v nečekaných situacích jsou na 
nás vznášeny teď a tady, bez ohledu na naše bohulibé plány a dobrá 
předsevzetí. Zaměříme-li se na skutky, zvýrazní se nám zásadní 
význam aktuality, neboť ta přináší příležitosti osvědčit se, vnímat  
a reagovat,  jako jednu z největších hodnot ctít otevřenost pro to, co 
přichází. 

Skutek a hodnotová formace

Jiná věc je osobní připravenost k pomoci, osobní připravenost k oběti, 
osobní nastavení k tomu vnímat. Skautské nebo foglarovské příručky 
k vedení mládeže často směřují k tomu, aby mladý člověk dělal 
alespoň jeden dobrý skutek denně (okénko modrého života) a dávají 
tak dobrý skutek do souvislosti s celou řadou  nároků, které počínají 
ranní hygienou, cvičením, slušností mluvy atd. To samozřejmě má 
svůj význam ve formování dané osobnosti, zejména v tom, že si 
mladý člověk  v hodnocení daného dne uvědomí, ve kterých situacích 
jak jednal. Ve znění skautského slibu také zaznívá „duší i tělem být 
hotov pomáhat bližnímu“. Jde tu o připravenost – otevřenost pro to, 
co může přijít.
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Hodnotový aspekt skutku je tedy rámován právě protikladem  
k hodnotovému záměru: skutek je reakcí na to, co nelze předem 
připravit, co nejde naplánovat, co se nemůže stát rutinou. 

Společenská dimenze dobrého skutku

Dobrý skutek je vnímán druhými. V některých případech není třeba 
k dobrému skutku nic přidávat, není třeba ho nějak interpretovat 
– prostě tu je jako něco, co patří do lidského světa. Lidé dělají 
dobré skutky a čas od času se jim stane, že i jim někdo pomůže, to 
patří k dobrému životu. Nás zajímají skutky a skutečnost, a tak se 
zabýváme nesporným společenským aspektem dobrých skutků. Ani 
dobré skutky nevybočují z obecných forem jednání, se kterými lze 
počítat, které patří k danému kulturnímu prostředí. Potěší nás, ale 
neudiví, když nám někdo nezištně pomůže v nepředvídané situaci, 
ale to neznamená, že je to výzva k riskantnímu a neodpovědnému 
jednání. Sami v neočekávaných situacích pomůžeme, ale bráníme 
se, abychom se nestali obětí manipulace, kdy je taková situace jen 
předstíraná atd.

Skutek jako element formativního jednání
 
Jednáme tak, že aktuálně reagujeme na to, co se děje okolo nás, ale 
většinou to zároveň neanalyzujeme, nerozhodujeme se, stejně tak 
jako jedeme na kole nebo motocyklu Royal Enfied, díváme se po
krajině a radujeme se z pohybu. Ale někdy se zamýšlíme nad tím, co 
dělat, protože můžeme udělat to nebo ono, dojeli jsme na křižovatku, 
nebo už jedeme příliš dlouho, máme pocit, že by bylo možná dobré 
se obrátit. Na náš život a naše jednání jsou tak jako korálky na nit 
navlečeny momenty, kdy se rozhodujeme - v nich se naše jednání 
stává skutkem.  Když nám z vedle stojícího stromu spadne na hlavu 
hruška, pak jsme pasivní obětí, která se sbírá ze škarpy. Daleko častěji 
se však do podobné situace můžeme dostat proto, že vědomě činíme, 
nebo naopak, když  nějaké jednání zanedbáme.
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Formativní jednání

Trochu obecných úvah

Člověk má nějaké představy o svém osobním životě, o svém 
kariérním uplatnění,  a má také nějakou představu o tom, jakou 
společnost vyhledává, jak tráví svůj čas. Reaguje na to, co se ho týká, 
vyhýbá se tomu, co je nepříjemné a vyhledává to, co se mu líbí nebo 
co považuje za prospěšné atd. Člověk jedná jako odpovědná osoba, 
ví, že je za své jednání odpovědný. To je model, který není zdaleka 
samozřejmý, ale v moderní Evropě a větší části světa ovlivněné 
euroamerickou civilizací je to považováno za standard, odchylky 
od tohoto přístupu jsou vždy vnímány podezíravě.

Je tedy celkem pochopitelné, že člověk také formuje svůj vztah  
k budoucnosti která není jen nějakým průmětem současného, do 
budoucnosti, která je chápána jako otevřená, máme skrze ni co 
do činění s velkou mírou neurčitosti. Odpovědnost přeci spočívá 
v tom, že není zřejmé, jak které procesy „dopadnou“; budoucnost 
odhadujeme z trendů, které okolo sebe pozorujeme, ze zkušeností, 
které máme. Naše aktuální jednání ale není a nemůže být jen řada 
po sobě jdoucích aktuálních improvizací – předpokládáme zcela 
samozřejmě, že naše jednání má smysl vzhledem k budoucnosti, že 
to, co děláme nyní, se ukáže  v budoucnosti jako jednání, které mělo 
smysl, něco přineslo, bylo spojeno s nějakým přínosem.
Tento přínos ale nemusí být a zpravidla nebývá přísně individuální, 
ba dokonce zpravidla lze mluvit o jakémsi vějíři přínosů, které lze 
identifikovat u každého jednání.

Tato dlouhá argumentace je nutná – protože jsme každodenně 
konfrontováni s ideologiemi, které se snaží redukovat jednání člověka 
na vědomě či nevědomě egoistické, do sebe a svých potřeb uzavřené. 
Člověk však není uzavřenou monádou a nejedná jako takový solitér. 
Ale JAK překračuje sebe sama? Co je tím společným, které je 
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odpovědné osobě v evropské kultuře otevřeno? Klíčové pojmy, které 
se tu objevují, jsou dva: veřejný prostor a veřejné politiky. Veřejné 
politiky používáme záměrně vždy v množném čísle, aby bylo patrné, 
že tu nejde o nějaký zastřešující pojem, ale že jde o konkrétní názory 
na řešení těch či oněch otázek.

Veřejný prostor

Primárně jde o reálný prostor, do kterého lze vstoupit, tj. ve kterém 
se také dá setkat s druhými. Jeho vymezení je tedy negativní: veřejné 
je vše, co není privátní nebo co není z nějakých jasně vymezených 
důvodů ne-veřejné z důvodů ochrany státu. I přeneseně je veřejné 
vše to, co není privátními údaji a nebo státním tajemstvím, tedy 
vše, o čem lze s druhými mluvit. Podstatným prvkem moderních 
demokracií je, že se občané zcela samozřejmě zajímají o to, jak bude 
vypadat vzájemné soužití, a to jak v obecné rovině (zejména v rámci 
vytváření zastupitelských orgánů), tak i v lokálním měřítku a nebo ve 
specificky zájmovém zaměření.

Veřejné politiky

Veřejná politika je formulace priorit, cílů a způsobů jejich dosahování, 
které jsou formulovány v otevřeném procesu přirozené lidské 
participace na věcech veřejných. Není tedy vůbec nějakou doménou 
politických stran – ba naopak, politické programy stran jsou zpravidla 
formulovány tak, aby odpovídaly na pre-formulované způsoby, 
jimiž se lidé k veřejným věcem vztahují. Veřejné politiky vznikají 
jako témata a způsoby řešení, které ta či ona skupina lidí preferuje. 
Politické programy vycházejí „naproti” očekáváním potenciálních 
voličů, popisují cíle dané strany ve struktuře již formovaných témat- 
zárodků veřejných politik.
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Role programu Aktivity vzhledem k těmto tématům

Doposud není provedena analýza, co kdo si pod pojmem „veřejná 
politika“ představuje, opakovaně se setkáváme s manipulativními 
postupy, které vytlačují jednotlivce z veřejného prostoru,  snaží se 
veřejný prostor  prezentovat jako prostor kontrolovaný a  blahovolně 
otevřený státem. Neumíme  veřejný prostor využívat, neumíme se 
v něm pohybovat, neumíme se v něm setkávat. Program Aktivity 
může pomoci k vytvoření orientace, jakýchsi turistických značek, 
které nás mohou vést podle toho, jaký zvolíme charakter cesty a cíl. 
Ne vždy totiž k jednomu cíli vede cesta jen jedna, ne vždy jsou řešení 
předkládaná státem (za nimiž se zpravidla skrývá nějaká zájmová 
mocenská skupina) přesně tím, co bychom chtěli. Jak se to dozvědět 
jinak, než že se budeme umět  bavit o věcech, interpretovat dění  
a jednání druhých i svoje.  

Program Aktivity může ukázat, jak jsou některé věci nesamozřejmé 
a jak často se v našem jednání podepisujeme pod něco, o čem ani 
netušíme. Je otevřen pro to, abychom se mohli ptát na naše priority.  
Jak se vlastně k budoucnosti vztahujeme? Co je naším cílem?

• Vyřešit to, co vnímáme jako problém?
• Vyhnout se tomu, co hrozí?
• Vytvořit spravedlivý systém a nebo k tomu alespoň postupně 

přispívat?
• Dělat věci tak, aby měly smysl?
• Napravit chyby minulosti?

Tyto vybrané otázky ilustrují zcela nesrovnatelné „horizonty“, ke 
kterým se můžeme vztahovat – nejde jen o jiný názor na nějakou 
konkrétní politiku (např. zaměstnanosti).

Existuje nejen celá škála názorů na to, JAK by měly veřejné politiky 
vypadat, ale především je celý vějíř názorů na to, co je cílem veřejné 
diskuse, jak a kam má spět a co se jí má řešit. Existuje celá škála 
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představ lidí o tom, co je smysl života, jeho cíl, hodnoty,  k čemu  
a jak je třeba jednat s druhými atd., co je společnost, stát, co je veřejný 
prostor, co je politický program, politická strana atd. atd.

Veřejný prostor je zajímavý tím, že mu nikdo nemůže určovat 
rámec – protože obratem se mu kdokoli vůči tomuto rámci může 
vymezit. Veřejný prostor – a v tomto smyslu též veřejné politiky jako 
formulované názory na to „co a jak se má dělat“ – jsou  tedy nutně 
„aditivní“, pulsující, překrývající se, konfuzní. Program Aktivity by 
měl napomoci k tomu, abychom se v takovémto „pohyblivém terénu“ 
naučili lépe orientovat.

Závěr

Tak se dostáváme k obecnému závěru a zároveň východisku,  
k činnosti některých neziskových organizací. Zajímají nás ty NO, 
které vychází z aktivit odpovědných osob. Lidé se sdružují nebo 
zakládají právnické osoby,  aby formulovali svoje společné cíle 
(poslání), hledali cesty k jejich naplnění a jednali v souladu s takto 
stanovenými cíli a zvolenými postupy.  Samozřejmě je možné, že 
některá občanská sdružení vznikla spekulativně, jiná jsou „jen” 
formou, která umožňuje poskytovat sociální nebo jiné podobné 
služby atd. 
Ale můžeme konstatovat, že forma občanského sdružení je především  
formou umožňující formativní jednání. Do jaké míry je pak tato 
potence v tom či onom sdružení naplněna, využita je věcí jinou.  
Program Aktivity není zaměřen primárně na neziskové organizace 
- protože stejně tak jako formalizované sdružení může postupovat 
neformální skupina nebo aktivní jednotlivec. Ale některé jeho výstupy 
jsou pro neziskopvé organizace přímo určené. Existuje řada témat, 
např. veřejná prospěšnost, právní úprava občanských sdružení, zákon 
o sociálních službách, atd. které jsou vrcholem ledovce – ukazuje se  
v nich, že tu nejde o něco nepodstatného. 
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Budoucnost programu

Program Aktivity není nijak uzavřen podle nějakého vnějšího zadá- 
ní, na půdorysu, který by vymezil nějaký dárce. Nett se snaží získávat 
prostředky od různých dárců a aktérů, kteří budou mít sami zájem 
na tom, aby se vytvářely další projekty, aby se program konkretizoval. 
Pro Nett je naopak podstatné, aby se program rozvíjel za účasti těch, 
kterých se dané konkrétní problémy týkají. Nejde o to, aby vznikla 
studie, která bude možná podrobná a zajímavá, ale nedostane se  
k potenciálním uživatelům. Program Aktivity je nastaven tak, aby se 
v dílčích výstupech obracel na konkrétní cílové skupiny a zároveň 
různé cílové skupiny „provazoval“, na výstupech jednotlivých 
projektů ukazoval,  že mají společný myšlenkový základ.

Většinu z nás zajímají jen nejbližší souvislosti našeho života, 
našich přátel, okruhu zájmů, které preferujeme. Do našeho života 
se „vejde” jen omezené množství reálných příběhů, které můžeme 
sledovat a účastnit se na nich tím, že se vžíváme do situací svých 
blízkých. Důsledkem může být, že resignujeme na všechno to, 
co v takto vymezeném okruhu zájmů reflektovat nelze; na jednu
stranu odmítneme konzumní manipulaci reklamy a mainstreamu, 
na druhou stranu však nebudeme schopni nalézt ve svém okolí 
dostatečně „vysoký kopec”, ze kterého by se dalo přehlédnout víc než 
jen naše bezprostřední okolí. 
Snaha analyzovat veřejné jednání a ukázat na provázanost jeho 
základů je jedním ze způsobů, jak lze hledat a otevírat širší souvislosti, 
vytvářet přesah, jak si vytvářet schopnost nadhledu, nebo lépe většího, 
hlubšího vhledu do souvislostí.  Nic nám to nezaručuje, ale otevírá 
to naději.
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