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V prosinci 2018 schválila Pracovní skupina pro místní Agendu 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj Kritéria 
MA21 a Pravidla hodnocení pro rok 2019 a provedla na základě celoroční diskuse některé zásadní změny.  
 
Nově je povinné k roční pravidelné zprávě o MA21 připojit Plán zlepšování pro následující rok.  
Plán zlepšování je nástrojem, který pomáhá formulovat, jakého zlepšení má být v daném roce v rámci Zdravého 
kraje (dále ZK) a MA21 dosaženo (v souladu s Kritérii MA21). Součástí plánu jsou nejen cíle zlepšení Zdravého 
kraje a MA21 pro daný rok, ale také termíny jejich plnění, odpovědní řešitelé a ukazatele úspěšnosti realizace. 
Do plánu se nezačleňují veškeré dílčí aktivity, ale pouze klíčové činnosti v rámci ZK a MA21, dále pak 
činnosti, které se oproti předchozímu roku zavádějí nově, případně se již zavedené aktivity jakkoli dále 
rozvíjejí, prohlubují, inovují. Je však možno zde evidovat i další typové aktivity, které se každoročně 
opakují. 
 
 
Akreditované vzdělávání koordinátorky 
Účast na školách Národní sítě Zdravých měst – jarní, letní, podzimní a dalších akcích dle harmonogramu NSZM, 
zkouška pro získání Zlatého certifikátu  
Termín: dle harmonogramu NSZM 
Ukazatel: certifikáty o absolvovaném vzdělání 
Odpovědnost: koordinátorka MA21, politik pro MA21 
 
Výzva obcím a dalším možným realizátorům k zapojení se do aktivit naplňujících princip udržitelného 
života, rozvoje v souvislosti s vyhlášením dotačního programu Libereckého kraje na podporu místní 
Agendy 21 
Termín: březen 2019 
Ukazatel: konkrétní výzvy, noví realizátoři v území 
Odpovědnost: koordinátorka MA21 
 
Jarní Škola Zdravých měst – informace do obcí a měst Libereckého kraje o možnosti zapojení do aktivit 
místní Agendy 21 a Národní sítě Zdravých měst  
Termín: leden-březen 2019 
Ukazatel: Jarní škola Zdravých měst v Liberci, informace a výzvy 
Odpovědnost: koordinátorka MA21, politik pro MA21 
 
Zahájení 9. realizačního programu 2019-2021 Liberecký kraj – St. Gallen: Prevence a podpora zdraví s 
důrazem na zdravý pohyb, zdravé stravování a dentální profylaxi u dětí 
Termín: duben 2019 
Ukazatel: delegace Libereckého kraje v St. Gallen 
Odpovědnost: politik pro MA21 
Odborný garant, řešitel: rezort zdravotnictví 
 
Senior bez nehod – zapojení do celostátního projektu na zvýšení bezpečnosti seniorů v dopravě a 
navázání spolupráce s neformálními organizacemi, které nabízejí aktivity pro seniory 
Termín: červen 2019 
Ukazatel: jednorázová akce, nové spolupracující organizace 
Odpovědnost: koordinátorka MA21, politik pro MA21 
Spolupráce: rezort zdravotnictví 
 
Letní olympiáda dětí a mládeže 2019 – zapojení zaměstnanců KÚ LK jako dobrovolníků 
Termín: červen 2019 
Ukazatel: počet dobrovolníků 
Odpovědnost: koordinátorka MA21, politik pro MA21 
Odborný garant, řešitel: resort školství, odbor školství, KÚ LK 
 
 



Zdravý Liberecký kraj a místní Agenda 21 v roce 2018 
PŘÍLOHA: Roční plán zlepšování pro rok 2019 
 

 2 

 
Příklady dobré praxe a střípky dobré praxe 
Zveřejnění vlastních příkladů dobré praxe na www.dobrapraxe.cz a získání razítka Dobrá praxe 
Termín: 30. 11. 2019 
Ukazatel: zveřejněné příklady dobré praxe a certifikát Dobrá praxe 
Odpovědnost: koordinátorka MA21, politik pro MA21 
Spolupráce: všechny resorty LK 
 
Průběžná práce s IS NSZM DataPlán 
Aktualizace a správa údajů 
Termín: 31. 12. 2019 
Ukazatel: aktuální údaje 
Odpovědnost: koordinátorka MA21 
Spolupráce: politik pro MA21, NSZM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
Zpracovala: 
Ivana Hujerová 
odbor regionálního rozvoje 
a evropských projektů 
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