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Plán zlepšování Zdravého města Dačice a MA21  
pro rok 2015 

 
HARMONOGRAM PLÁNOVANÝCH AKCÍ PRO UPLATŇOVÁNÍ MA21 

 

1. Kulatý stůl s mládeží  
Na podporu angažovanosti mladých lidí a jejich zapojení do řešení místních problémů se ve 
spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR a Střediskem ekologické výchovy SEVER Litoměřice 
uskuteční kulatý stůl pro mládež. Tématem kulatého stolu je Kultura ve městě a rekonstrukce 
Městského kulturního střediska Dačice. Na kulatý stůl budou pozváni zástupci žáků a studentů 
z místních škol.  
Odpovědnost: koordinátorka, Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice 
Termín: 3. února 2015 
 

2. Třetí ročník Fóra Zdravého města Dačice 
Fórum zdravého města je veřejné projednání k celkovému rozvoji města, které se každoročně 
opakuje. Na akci jsou zváni nejen zástupci veřejné správy, neziskového i podnikatelského sek-
toru, vzdělávacích a odborných institucí, ale zejména široká veřejnost. Jde o plánování tzv. od 
zeleného stolu. Diskuse probíhá formou tematických oblastí. Hlavním společným výstupem je 
formulace desatero problémů „10P“. Výstupy jsou následně ověřeny veřejnou anketou a poté 
zpracovány do komunitního plánu města. Akce se koná ve spolupráci s NSZM ČR. 

Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, vedení města, tajemník 

Termín: 23. března 2015 fórum, ověřovací anketa v průběhu měsíců březen/duben 
 

3. Komunitní plánování – kulaté stoly 
Kulaté stoly jsou zaměřené na diskuzi, shromažďování a aktivní práci s názory a náměty obča-
nů, zúčastňují se jich občané, zástupci úřadu a odborníci z oblasti projednávaného problému. 
Prvním stanoveným tématem kulatého stolu v roce 2015 je kulatý stůl k řešení dopravní situa-
ce v Bratrské ulici. Další témata kulatého stolu budou vybrána v návaznosti na ověřené pro-
blémy z Fóra Zdravého města Dačice a potřebnosti Města Dačice. Podmínkou je uspořádání 
minimálně 1 kulatého stolu ročně. 
Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, příslušný odbor MěÚ dle tématu KS 
Termín: v průběhu roku 2015  
 

4. Osvětová kampaň Den bez tabáku 
Příprava, realizace a vyhodnocení osvětové kampaně Den bez tabáku, jejímž cílem je poukázat 
na zdravotní rizika spojené se spotřebou tabákových výrobků. Světový den bez tabáku je kaž-
doročně vyhlášen 31. května. Zapojení partnerů ZM Dačice a místních pohostinských zařízení. 

Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, partneři 

Termín: květen 2015  
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5. Osvětová kampaň Dny zdraví 
Příprava, realizace a vyhodnocení kampaně Dnů zdraví za účelem podpory zdraví a zdravého 
životního stylu. Hlavním cílem je zajímavou formou informovat občany o tom, jak správně pe-
čovat o své zdraví a jak je možné předcházet zdravotním potížím.  

Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, partneři 

Termín: 12. – 16. října 2015 
 

6. Farmářské trhy v Dačicích 
Uspořádání farmářských trhů v Dačicích za účelem podpory zdravého životního stylu občanů  
a podpory místních podnikatelů. 

Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, partneři 

Termín: 18. dubna a 3. října 2015 
 

 
ZLEPŠENÍ V ROCE 2015: 

7. Akreditované vzdělávání koordinátora 

Pro získání kategorie C v databázi MA21 musí koordinátor dokončit kvalifikační vzdělávání 
k výkonu funkce, tj. aktuálně platný certifikát akreditovaného vzdělávacího kurzu pro koordiná-
tory MA21 (kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR).  

Odpovědnost: koordinátorka, tajemník, NSZM ČR 
Termín: v průběhu roku 2015  
  

8. Partnerská spolupráce 
Rozšíření a zkvalitnění partnerské spolupráce s NNO, organizacemi zřizovanými městem  
a podnikatelskými subjekty.  

Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21 
Termín: průběžně 2015 
 

9. Medializace Zdravého města Dačice a MA21 
Pravidelné zveřejňování informací o činnosti a akcích ZM v Dačickém zpravodaji, aktualizace  
záložky ZM na webových stránkách města Dačice a zveřejňování pozvánek a střípků z akcí ZMD 
v dačické televizi DATEL. 

Odpovědnost: koordinátorka, politik, vedení města, OKC MěÚ Dačice, Dačická televize DATEL 

Termín: průběžně 2015 
  

10. Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům 
Uspořádání vzdělávacího kurzu k udržitelnému rozvoji pro pracovníky Městského úřadu Dačice 
a zastupitele města Dačice. Spolupráce s Informačním centrem OSN v Praze. 

Odpovědnost: koordinátorka, tajemník, Informační centrum OSN v Praze 

Termín: v průběhu roku 2015  
 

11. Finanční podpora aktivit MA21 ze strany samosprávy 
Podpora realizace MA21 prostřednictvím financování aktivit, které reagují na komunitní pláno-
vání. Jedná se o finanční podporu problému ověřeného z veřejného fóra Zdravého města Dači-
ce nebo kulatého stolu. Podmínkou je, aby příspěvek na místní Agendou 21 ověřený problém 
byl schválen radou města.  
Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, vedení města 
Termín: v průběhu roku 2015 
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12. Finanční podpora aktivit MA21 ze strany samosprávy 
Zapracovat do rozpočtu na rok 2016 zhotovení videa propagující MA21 ve Zdravém městě Da-
čice. Video bude obsahovat záběry z fóra, kulatých stolů, osvětových kampaní a dalších akcí 
spojených se Zdravým městem Dačice. Bude se jednat o instruktážní video, ve kterém bude  
vysvětlen pojem MA21.  
Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, vedení města 
Termín: v průběhu roku 2015 
 

13. Získání kategorie C v databázi MA21 
Naplňování kvalitativních ukazatelů při implementaci MA21 pro získání kategorie C „STABILI-
ZACE“, zadání požadovaných ukazatelů kritérií kategorie C do databáze MA21.  

Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, tajemník 

Termín: 30. listopadu 2015 
 

14. Hodnotící zpráva MA21 za kalendářní rok 2015 

Cílem je informovat vedení úřadu, zastupitele, partnery a občany o aktivitách. Po projednání  
v RM bude hodnotící zpráva zveřejněna na stránkách ZM Dačice a MA21.   

Odpovědnost: koordinátorka 

Termín: leden až únor 2016 


