VÝROČNÍ ZPRÁVA
PROJEKTU ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA-SLIVENEC
A
MÍSTNÍ AGENDY 21
za rok 2017

Praha 14. února 2018

Hodnocení naplňování principů místní Agendy 21 za rok 2017
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 Praha – Slivenec
usnesením č. 261/20/2017 dne 13.2.2017.

1.

Obhájení kategorie „C“ - nesplněno

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 a absolvování
všech vzdělávacích bloků NSZM – nesplněno z důvodu výměny na pozici koordinátora, 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.
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
3 akce
3 akce
5 článků

Kritérium bylo splněno, 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 3
akce: Velikonoční jarmark, Hafík 2017 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, Klub Švestka, RC Pecka, řeznictví Görgl, MVDr. Vácha, pan
Petr Krejčí, kavárna Café le Papillon. Ukazatel splněn.

3.

Komunitní plánování - splněno

Kritériem bylo připravit a zorganizovat 2 komunitní plánování s veřejností. Městská část
zorganizovala celkem 2 komunitní plánování s veřejností. Jedno komunitní plánování bylo zaměřeno
na využití prostoru v Holyni – zda tam
občané chtějí hřiště, oddychovou plochu, druhé plánování
bylo na téma využití pozemku ve Slivenci - polyfunkční dům a co by měl obsahovat. Ukazatel splněn.

4.

Participativní rozpočet - splněno

Poprvé jsme se zapojili do projektu Participativní rozpočet, kdy občané měli možnost rozhodovat o
využití vyčleněných prostředků z rozpočtu na projekty, které si sami předloží. První ročník byl úspěšný
a povedlo se zrealizovat 4 projekty – nová autobusová zastávka, exteriérové hodiny ve Slivenci a
Holyni, obnova studánky K Dobré Vodě a kompostovací toaleta. Ukazatel byl splněn.

5.

Vzdělávání - nesplněno

V průběhu roku 2017 došlo ke změně na pozici koordinátora agendy MA 21. Pan Jiří Urválek odešel k
1.4. 2017 do soukromého sektoru a na jeho místo nastoupila paní Jana Valtrová Vávrová. Vzhledem
k tomu, že se s agendou seznamovala , nezbyl již čas na účast na vzdělávání pořádaných Národní sítí
Zdravých měst.

6.

Celostátní kampaně - splněno

Městská část svojí účastí (starostka a místostarostka se zúčastnily cyklojízdy) aktivně podpořila
celostátní kampaň Den bez aut a Týden mobility na akci Pražské cyklozvonění – 16.9. 2017.
Podruhé jsme zorganizovali kampaň Den zdraví ve Slivenci – 23.9.2017. Akce se konala pod záštitou
radního pro zdravotnictví MHMP a za jeho finanční podpory. Pro občany byla zajištěna odborná
měření - měření tlaku , výživová poradna, kontrola znamének, měření cukru, cholesterol, cévní
vyšetření, osteoporóza, spirometr, saturace, krevní skupiny, dále byla připravena ochutnávka
zdravých potravin s recepty, ukázka první pomoci a pro děti skákací hrad a padleboard na místním
rybníku. Ukazatel byl splněn.

7.

Medializace - splněno

a) Články s tématikou MA21 vycházejí pravidelně v časopise Slivenecký mramor. Ukazatelem byly 4
články za rok. Celkem za rok 2017 bylo uveřejněno 5 článků s tématikou MA21. Medializace probíhá
výhradně formou článků v časopise Slivenecký Mramor a na webových stránkách městské části.
Ukazatel byl splněn.
b) vytvořil se nový komunikační kanál Facebook – ukazatel byl splněn

8.

Veřejné fórum - nesplněno

Veřejné fórum s neuskutečnilo, občané se zapojili do Participativního rozpočtu

Závěr:
Celkový plán zlepšování roku 2017 byl splněn téměř ve všech ukazatelích a Městská část Praha
Slivenec obhájila kategorii „D“.
V Praze dne 14.2.2018

Zpracoval: Jana Valtrová Vávrová - koordinátor ZM a MA21

Mgr. Lenka Kudláková
Odpovědný politik pro MA21

Jana Valtrová Vávrová
Koordinátor ZP a MA 21

