VÝROČNÍ ZPRÁVA
PROJEKTU ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA-SLIVENEC
A
MÍSTNÍ AGENDY 21
za rok 2016

Praha 2. února 2016

Hodnocení naplňování principů místní Agendy 21 za rok 2016
Plán zlepšování je nástrojem, který pomáhá přehledně formulovat, jakého zlepšení má být v daném
roce v rámci zdravého města a MA21 dosaženo (v souladu s Kritérii MA21). Součástí plánu jsou nejen
cíle zlepšení ZM a MA21 pro daný rok, ale také termíny jejich plnění, odpovědní řešitelé a ukazatele
úspěšnosti realizace. Roční plán zlepšování byl přijat zastupitelstvem městské části usnesením č.
143/11/2016 ze dne 24. 2. 2016.
1.

Obhájení kategorie „D“ - splněno

Základní kritéria pro kategorii „D“ v Národní síti Zdravých měst je zorganizovat minimálně:
kritérium
společné akce sektoru veřejného, komerčního a neziskového
komunitní plánování s veřejností
medializace informací o činnosti MA21

Min. ukazatel
2 akce
2 akce
4 články

realizace
4 akce
4 akce
8 článků

Kritérium bylo splněno s rezervou, i když nebyly všechny akce odbornou komisí uznány.
2.

Společné akce 3 sektorů (veřejný + podnikatelský sektor + neziskový sektor) - splněno

Kriteriem bylo zorganizování 2 akcí během kalendářního roku. Ke splnění kriteria byly přihlášeny 4
akce: Slivenecký masopust, Velikonoční jarmark, Hafík 2016 a slavnost Slivenecký Burčák. Jednalo se
o akce, na kterých se podílel veřejný sektor reprezentovaný městskou částí a soukromý i neziskový
sektor. Tyto sektory reprezentovali: ZŠ a MŠ Praha Slivenec, Klubu Švestka, RC Pecka, řeznictví Görgl,
MVDr. Vácha, pan Petr Krejčí, Restaurace U Knotků a další. Ukazatel byl splněn.

3.

Komunitní plánování - splněno

Kritériem bylo připravit a zorganizovat 2 komunitní plánování s veřejností. Městská část
zorganizovala celkem 4 komunitní plánování s veřejností. Byly to dva kulaté stoly s tématikou
specifické problematiky občanů lokality Habeš, komunitní plánování o aktualizaci strategického plánu
a jedno na téma budoucího parku Granátová. Ukazatel byl splněn.
4.

Vzdělávání - splněno

Koordinátor se v rámci průběžného vzdělávání zúčastnil dvou ze tří škol pořádaných Národní sítí
Zdravých měst. Jednalo se o Jarní školu v Litoměřicích zaměřenou na vzdělávací blok A.

Podzimní škola v Krnově byla zaměřena na vzdělávání v oblasti získávání finančních zdrojů, tvorbu
projektů, jejich řízení a hodnocení, metoda logického rámce. Ukazatel byl splněn.

5.

Celostátní kampaně - splněno

Městská část svojí účastí aktivně podpořila celostátní kampaň Den bez aut a Týden mobility na akci
Pražské cyklozvonění. Ukazatel byl splněn.
Zorganizovali jsme kampaň Den zdraví ve Slivenci. Akce se konala pod záštitou radního pro
zdravotnictví MHMP a za jeho finanční podpory. Akce měla mimořádně velký úspěch a těšila se
značnému zájmu ze strany občanů.

6.

Medializace - splněno

Články s tématikou MA21 vycházejí pravidelně v časopise Slivenecký mramor. Ukazatelem byly 4
články za rok. Celkem za rok 2016 bylo uveřejněno 8 článků s tématikou MA21. Medializace probíhá
výhradně formou článků v časopise Slivenecký Mramor a na webových stránkách městské části.
Ukazatel byl splněn.
7.

Postup na kategorii „C“ - splněno

Kritéria pro získání kategorie „C“ (pokročilí) je kromě plného splnění ukazatelů pro kategorii „D“
zorganizování osvětové akce k tématu udržitelného rozvoje, celostátní kampaně, zorganizovat
veřejné fórum. Dalšími předpoklady je získání Zlatého certifikátu koordinátora, absolvování všech
vzdělávacích bloků NSZM, aktualizace profilu v databázi MA21, existence oficiálního orgánu (komise)
městské části k místní Agendě 21, zpracovaní a vyhodnocování Plánů zlepšování, zajištění financování
činnosti MA21 a přijetí oficiálního dokumentu o přistoupení k NSZM.
Celostátní kampaň – zorganizovali jsme „Den zdraví ve Slivenci“, viz výše.
Osvětová akce – všichni úředníci se zúčastnili semináře k udržitelnému rozvoji na MČ Praha 12
Vzdělávání - koordinátor absolvoval 3 bloky vzdělávání:
A. Teorie komunikace a komunikačních dovedností, metody a techniky práce s veřejností,
lektorské a prezentační dovednosti
B. Medializace a PR
C. Finanční zdroje, tvorba projektů, jejich řízení a hodnocení, metoda logického rámce
Zlatý Certifikát - Koordinátor 4. 11. 2016 úspěšně složil ústní zkoušku a certifikát získal

Veřejné Fórum – ve spolupráci s ZŠ a MŠ proběhlo veřejné fórum k UR. Odhlasované problémy
byly následně ověřeny anketou a vyhodnoceny. Výsledky hlasování jsou zveřejněny na
webových stránkách městské části.

Oficiální orgán – pokynem č. 35 starostka jmenovala Komisi pro MA21 jako poradní orgán rady.
Plán Zlepšování – plán zlepšování pro rok 2016 byl schválen Zastupitelstvem MČ usnesením
143/11/2016 dne 24. 2. 2016.
Financování – Zastupitelstvo usnesením 227/17/2016 schválilo financování akcí a činnosti MA21
Oficiální dokument – usnesením 236/18/2016 zastupitelstvo přijalo „Deklaraci projektu Zdravá
městská část Praha-Slivenec“.

Závěr:
Celkový plán zlepšování roku 2016 byl splněn ve všech ukazatelích a Městská část Praha Slivenec
získala kategorii „C“ a úspěšně se zařadila mezi pokročilé municipality v ČR.
V Praze dne 2. 2. 2017

Zpracoval: Jiří Urválek - koordinátor PZM a MA21
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Odpovědný politik pro MA21
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