
 
 
 

Roční plán zlepšování komise PZM a místní Agendy 21 v roce 2016 

 

1. Obhájení kategorie „D“   

Aktivity městské části budou orientovány k plnění kriterií MA21 pro rok 2016 v kategorii „D“ 

 Termín: průběžně. 

Odpovědnost: koordinátor ZM a MA 21 

Spolupráce:  

 

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

Připravit a zorganizovat 2 akce se zapojením 3 sektorů např. Jarní úklid, Svatojánská pouť, Letnice, 

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 2 komunitní plánování s veřejností. Cílem je aktivní zapojování veřejnosti do 

projektů a plánů městské části.    

Termín: minimálně 2x za rok 

Odpovědnost: koordinátor ZM a MA 21 

Spolupráce: úřad, komise DŽP  

 

4. Vzdělávání 

Absolvování třech pravidelných setkávání koordinátorů Zdravým měst na organizovaných školách 

organizovaných NSZM  

Termín: do 31. 12. 2016. 

Odpovědnost: koordinátor ZM a MA 21 



 
 
 

5. Celostátní kampaně 

Aktivní účastí podpořit minimálně jednu z celostátních a jiných kampaní:  

 Den Země (22.4.),  

 Světový den knihy a autorských práv (23.4.) 

 Den bez tabáku (31.5.),  

 Dny bez úrazů (cca první polovina měsíce června),  

 14.9. Pražské cyklozvonění 

 Evropský týden mobility (16.-22.9., včetně Dne bez aut 22.9)  

 Dny zdraví (4.-17.10.). 

Termín: průběžně 

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA 21 

Spolupráce:  

 

6. Medializace 

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

aktualizovat webové stránky s tématikou MA 21 

Termín: průběžně 

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA 21 

Spolupráce:  

 
7. Postup na kategorii „C“ 

Naplnit kriteria pro získání kategorie „C“. Příprava dvou osvětových akcí k udržitelnému rozvoji, 
kampaní, příprava fóra, účast na 2 školách NSZM, získání Zlatého certifikátu. 

 
Plán zlepšování MA21 schválila komise PZM a předkládá je zastupitelstvu MČ ke schválení. 
 
 
V Praze dne 18. 2. 2016 
 
 
 
 
Jiří Urválek 
koordinátor PZM a MA 21 
 

 


