
 
 
 

Roční plán zlepšování projektu Zdravá města   

a místní Agendy 21  

v roce 2018 

 

1. Obhájení kategorie „D“   

Aktivity městské části budou orientovány k plnění kriterií MA21 pro rok 2018 v kategorii „D“ 

 Termín: průběžně. 

Odpovědnost: koordinátor ZM a MA 21 

 

2. Společné akce 3 sektorů (městská část + podnikatelský sektor + neziskový sektor) 

Připravit a zorganizovat 2 akce se zapojením 3 sektorů např. Jarní úklid, Velikonoční jarmark, Hafík, 

Svatojánská pouť, Letnice, Slivenecký Burčák, sázení stromů apod. 

Termín: 2x za rok 

Odpovědnost: koordinátor ZM a MA 21,  

Spolupráce: úřad, místní podnikatelé, Rodinné centrum 

 

3. Komunitní plánování  

Připravit a zorganizovat min. 2 komunitní plánování s veřejností. Cílem je aktivní zapojování 

veřejnosti do projektů a plánů městské části. Je potřeba připravit takové projekty, jejich výslednou 

podobu mohou občané svým názorem ovlivnit. 

Termín: minimálně 2x za rok 

Odpovědnost: koordinátor ZM a MA 21 

Spolupráce: úřad 

 

4. Participativní rozpočet 
 
Realizovat projekt Participativní rozpočet MČ dle schváleného harmonogramu. 
 
Termín: 31. 12. 2018 



 
 
 

Odpovědnost: koordinátor PR, odborní pracovníci 

Spolupráce:  úřad 

 

5. Celostátní kampaně 

Zorganizovat minimálně jednu z celostátních a jiných kampaní:  

 Den Země  

 Dny bez úrazů (cca první polovina měsíce června),  

 14.9. Pražské cyklozvonění 

 Evropský týden mobility včetně Dne bez aut  

 Dny zdraví  

DEN ZEMĚ  - ve spolupráci se ZŠ a MŠ a NNO zorganizovat akce k této kampani. Jednou možností je 

organizace úklidu okolí obce. Zakoupit pytle a pogumované rukavice. 

Spolupráce: NNO, ZŠ a MŠ, dobrovolníci 

PRAŽSKÉ CYKLOZVONĚNÍ  - září  2018  vytvoření pelotonu Slivence a Holyně 

DEN ZDRAVÍ - uspořádat vyšetření znamének, TK, cholesterol, BMI, apod. + vhodný doprovodný 

program, besedu o zdravém životním stylu. 

Spolupráce:   úřad, odborní garanti  

 

6. Medializace 

a) Realizovat alespoň 4 články v časopise Slivenecký mramor o aktivitách MA 21 a NSZM a pravidelně 

aktualizovat webové stránky s tématikou MA 21. 

Termín: a) 2 články za pololetí 

Odpovědnost: koordinátor ZM a MA 21 

Spolupráce: 

 
 
 
V Praze dne  16. 2. 2018 
 

Mgr. Lenka Kudláková  Jana Valtrová  
Odpovědný politik pro MA21  Koordinátor  ZM  a Agendy  MA 21 

 


