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Hodnocení naplňování principů místní Agendy 21 za rok 2018 

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. 366/28/2018 ze dne 28.2.2018. 

1. Obhájení kategorie „D“ - splněno 

Základní kritéria pro kategorii „D“ v Národní síti Zdravých měst je zorganizovat minimálně: 

kritérium Min. ukazatel realizace 

společné akce sektoru veřejného, komerčního a neziskového 2 akce 4 akce 

komunitní plánování  s veřejností 2 akce 2  akce 

medializace informací o činnosti MA21 4 články 6 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:  Masopust, Ukliďme Česko a Den Zdraví . 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,  Petr Krejčí - reklama, 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 vznik nového dětského hřiště Na Louži, kde se občané přímo podíleli svými připomínkami a 

náměty na podobě hřiště.  Druhé KP bylo na téma Metropolitní plán, kde společně se starostkou 

občané probírali  podobu MP. Ukazatel splněn. 

 

4.            Participativní rozpočet - splněno 

Do projektu Participativní rozpočet jsme se zapojili podruhé, kdy bylo předloženo 5 návrhů.  Ukazatel 

byl splněn.   

 

 

 



 
 
 

5.             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 – 22.9. 2018.   

Opět  jsme zorganizovali  kampaň Den zdraví ve Slivenci – 22.9.2018.  Akce se konala pod záštitou 
radního pro zdravotnictví MHMP a za jeho finanční podpory.  Pro občany byla zajištěna odborná 
měření – kontrola mateřských znamének, měření krevního tlaku, vyšetření plic, analýza skladby těla, 
nutriční terapeut, fyzioterapeutka, lékař preventista, dentální hygienistka. Přes místní spolek 
Červeného kříže proběhla ukázka základů první pomoci. Malý balíček zdravých dobrot a tabulku 
s přehledem preventivních prohlídek obdržel každý návštěvník.   Ukazatel byl splněn. 

 

6.     Medializace - splněno 

a)  Články s tématikou MA21 vycházejí pravidelně v časopise Slivenecký mramor. Ukazatelem byly 4     

články za rok. Celkem za rok 2018 bylo uveřejněno 6 článků s tématikou MA21. Medializace probíhá 

výhradně formou článků v časopise Slivenecký Mramor a na webových stránkách městské části. 

Ukazatel byl splněn. 

 

 

 

Závěr: 

Celkový plán zlepšování roku 2018 byl splněn téměř  ve všech ukazatelích a Městská část Praha 
Slivenec  obhájila kategorii „D“. 

 
V Praze dne 12.2.2019 
 
 
Zpracovala : Jana Valtrová Vávrová  - koordinátor ZM a MA21 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Mgr. Lenka Kudláková  Jana Valtrová Vávrová 

Odpovědný politik pro MA21  Koordinátor ZP a MA 21 
 


