
Plán zlepšování Zdravého města Dačice a MA21  

pro rok 2012 
 

 

1. Naplňování kritérií MA21 a dosažení kategorie D  

Naplňování kvalitativních ukazatelů při implementaci MA21 pro dosažení kategorie D 

„START“, zadání požadovaných ukazatelů kritérií kategorie D do databáze MA21.  

Termín: 30. 11. 2012  

Odpovědnost: koordinátor  

 
2. Vznik Komise Zdravého města Dačice a místní Agendy 21  

V pracovní komisi ZM Dačice a MA21 budou kromě státní sféry (zástupce z úřadu  

a politika) zástupci z NNO, podnikatelského sektoru a veřejnosti (občanů). Existenci  

a složení formální pracovní komise ustanoví Rada města Dačice.  

Termín: únor 2012  

Odpovědnost: koordinátor, politik ZM a MA21  

 

3. Webové stránky ZM a MA21  

Zřízení nového odkazu „Zdravé město Dačice a MA21“ na webových stránkách města 

www.dacice.cz, jeho zprovoznění a zveřejňování aktuálních informací o probíhají-cích 

aktivitách.  

Termín: únor 2012  

Odpovědnost: koordinátor  

Spolupráce: politik ZM a MA21, komise  

 

4. Soutěž o vytvoření loga Zdravého města Dačice  

Vypsání a vyhodnocení dvoukolové soutěže o nejlepší návrh loga Zdravého města Dačice. 

V rámci soutěže budou osloveny všechny školy v Dačicích. Termín zahájení únor 2012. 

Všechny návrhy splňující podmínky soutěže posoudí devítičlenná komise ZM Dačice  

a MA21. Ta vybere 5 nejlepších návrhů, které postoupí do druhého kola. O samotném  

vítězi rozhodne veřejnost formou hlasování.  

Termín: duben 2012  

Odpovědnost: koordinátor  

Spolupráce: politik ZM a MA21, komise    

 

5. Osvětová akce k udržitelnému rozvoji - Den zdraví  
Příprava, realizace a vyhodnocení kampaně Den zdraví. Jedná se o akci na podporu zdra-

vého životního stylu. Hlavním cílem je zajímavou formou informovat občany o tom, jak 

správně pečovat o své zdraví a jak je možné předcházet zdravotním potížím. Součástí akce 

bude výstava soutěžních návrhů loga Zdravého města Dačice. 

Termín: září nebo říjen 2012  

Odpovědnost: koordinátor  

Spolupráce: politik ZM a MA21, komise, partneři  

 

6. Medializace ZM a MA21  

Alespoň 2x za půl roku zveřejnit informace v médiích (městský zpravodaj, regionální  

televize, webové stránky města, medializace v ulicích města apod.)  

Termín: průběžně   

Odpovědnost: koordinátor, politik ZM a MA21  

Spolupráce: komise, partneři  

 



7. Pořad „Zábavně o stáří“ s Alešem Cibulkou a Vladimírem Hronem  

Organizace večerního představení v MěKS Dačice pro široké spektrum publika, kde  

významnou cílovou skupinou jsou rodiny se seniory. Hlavní protagonisté diskutují během 

představení s místními odborníky o praktických tématech, která se týkají péče o seniory, 

ale také zdravého a aktivního stárnutí. Pořad zároveň přinese popularitu značce „Zdravé 

město Dačice“. Záštitu nad představením převzala Národní síť zdravých měst ČR.  

Termín: 13. června 2012  

Odpovědnost: koordinátor  

Spolupráce: politik ZM a MA21, partneři  

 

8. Komunitní plánování  

Zajištění alespoň 2 kulatých stolů k vybranému tématu - aktivity založené na diskuzi, 

shromažďování a aktivní práci s názory a náměty občanů. Účast občanů, zástupců úřadu  

a odborníků z oblasti projednávaného problému. Témata budou vybrána během roku.  

Termín: v průběhu roku 2012  

Odpovědnost: koordinátor, politik ZM a MA21, komise, vedoucí příslušného odboru 

Spolupráce: partneři, přizvaní odborníci  

 

9. Partnerská spolupráce  

Zahájit mapování možností partnerské spolupráce s NNO, organizacemi zřizovanými  

městem a podnikatelskými subjekty.  

Termín: průběžně  

Odpovědnost: koordinátor   

Spolupráce: politik ZM a MA21, komise  

 

10. Vzdělávací seminář MA21  
Seminář určený pro představitele úřadu - politiky včetně zastupitelů, vedoucí odborů,  

členy komisí, případně partnery Zdravého města a MA21.   

Termín: v průběhu 2. pololetí 2012  

Odpovědnost: koordinátor, politik ZM a MA21, kancelář NSZM  

 

11. Akreditované vzdělávání koordinátora  

Pro postup do vyšších úrovní pokročilosti MA21 je třeba mít doklad o ukončeném akredi-

tačním školení koordinátora. Školení pro koordinátory - začátečníky se skládá ze šesti 

zpravidla třídenních cyklů. Jde o účast koordinátora na školách NSZM (jarní, letní,  

podzimní) a dalších akcích dle harmonogramu NSZM.  

Termín: v průběhu roku 2012  

Odpovědnost: koordinátor, politik ZM a MA21, tajemník úřadu  

 

12. Hodnotící zpráva MA21 za kalendářní rok 2012   

Cílem je informovat vedení úřadu, zastupitele, partnery a občany o aktivitách. Po projed-

nání v RM bude hodnotící zpráva zveřejněna na webu Zdravého města Dačice a MA21.  

Termín: únor 2013  

Odpovědnost: koordinátor  

Spolupráce: politik ZM a MA21 


