
poradme.se
Využití komunitních principů

a potenciálu sociálních sítí
v environmentálním poradenství pro veřejnost



Poskytování informací x poradenství

Poskytování informací podle zákona 
(106/1999 Sb., 123/1998 Sb.) 

Nejedná se o poradenství!

Poskytování informací jako jedna z forem poradenství

Poskytují:
Neziskové poradny

Profesionální poradenské firmy (i ty poskytují zpravidla 
alespoň v první fázi zdarma)



Typy / úrovně poradenství

Procesní 
poradenství

Management na 
dobu určitou

Posudky

Poskytnutí / zprostředkování 
informace



Veřejná správa a poradenství

Několik možných rolí

Informační a poradenská centra obcí

Vydávání informačních materiálů

Podpora neziskových poraden

Portály životních situací



Neziskové poradenství

• Omezená otevírací doba

• Vysoké personální náklady

• Vysoké režijní náklady

nižší dostupnost pro klienty
silně závislé na grantové podpoře

Kamenné poradny

• Časově neomezená dostupnost

• Možnost širokého portfolia spolupracovníků

• Odolné vůči výpadu podpory

• Flexibilní

Distanční poradenství



Neziskové poradenství

• Katalog otázek a odpovědí

• E-mailová poradna

• Online chat 

• Knihovna materiálů

• Portál životních situací

• Komunitní portál 

Příklady distančního poradenství



Distanční poradenství SENAS



Distanční poradenství SENAS

Portál životních situací s 
možností 

zprostředkování experta

Publikování výhradně 
textových a obrazových 
dat v jednotné struktuře

10 autorů

5 expertů

Jen základní zpětná 
vazba

Vznikl v roce 2006 –
nevyužívá sociální sítě, 
uživatelé jsou pasivními 

konzumenty obsahu



Vznikající portál poradme.se



Východiska pro vznik poradme.se

•Zájem veřejnosti o ochranu ŽP

•Zájem veřejnosti využívat internet k řešení každodenních problémů

•Rozšíření využívání internetu do dalších cílových skupin

•Rostoucí míra využívání mobilních zařízení pro přístup k internetu

•Rostoucí význam sociálních sítí

•Potřeba ověřování důvěryhodnosti obsahu získaného na internetu

Analýza prostředí



Klíčové vlastnosti poradme.se

- různorodý obsah

- vysoká míra provázanosti obsahu

- automatická kontrola vazeb

- textové informace

- multimédia

- variabilní struktura

- komunity uživatelů

- podíl uživatele na obsahu

- odstraňuje bariéry příjemců

- sdílení zkušeností uživatelů

Reflektuje / využívá:

- výsledky výzkumů
- technologické trendy
- potenciál sociálních sítí

- potenciál komunit



Příklad použití poradme.se

1
•Hledání problému

2
•Získání informace o řešení

3
•Ověření nalezeného řešení

4
•Diskuse s ostatními uživateli

5
•Obohacení obsahu o vlastní zkušenost



Děkuji za pozornost
David Kunssberger

e-mail: david@koniklec.cz

Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů
www.eeagrants.cz www.fondnno.cz

http://www.eeagrants.cz/
http://www.fondnno.cz/

