
 

Plán zlepšování v roce 2018 

 

1. Akreditované vzdělávání koordinátora ZM a MA 21 

Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA 21 

Termín:   jarní, letní, podzimní škola 

 

2. Pravidelně aktualizovat údaje na webových stránkách města Valašské Klobouky 

Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA 21 

Termín:   průběžně během roku 

 

3. Zveřejňovat aktivity Zdravého města v místních a regionálních denících, na webových 

stránkách města a na Facebooku města 

Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA 21, tisková mluvčí 

Termín:   průběžně během roku 

 

 

4. Uskutečnit Veřejné fórum 2018 pro občany města Valašské Klobouky 

Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA 21, projektová kancelář, komise pro zdravé  

                                město, strategické plánování a místní Agendu 21 

Termín:   únor 

 

5. Uskutečnit školní fórum 2018 pro děti z Valašských Klobouk 

Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA 21, projektová kancelář, komise pro zdravé  

                                město, strategické plánování a místní Agendu 21 

Termín:   listopad 

 

6. Zapojení místních škol do národního kola filmového festivalu Antifetfest pro školy  

Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA 21, projektová kancelář, komise pro zdravé  

                                město, strategické plánování a místní Agendu 21, školní parlament 

Termín: regionální kolo do konce března 2018, celorepublikové kolo proběhne 

v září 2018 

 

7. Uspořádat veřejná projednání s občany k investičním akcím ve městě 

Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA 21, odbor investic a SR 

Termín:   březen - říjen 



8. Realizovat celostátní osvětové kampaně Ukliďme svět, Den země, Férová snídaně, Evropský 

týden mobility 

Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA 21, projektová kancelář, VPC 

Termín:   březen, duben, květen, září 

 

9. Zpracování Auditu UR – Zdraví, pro kategorii C 

Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA 21, VPC, tajemník 

Termín:   květen 

 

10. Zajištění vzdělávání k tématu udržitelného rozvoje pro zaměstnance úřadu 

Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA 21, tajemník 

Termín:   listopad 

 

11. Zajištění vzdělávání k tématu udržitelného rozvoje pro občany města Valašské Klobouky 

Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA 21, tajemník 

Termín:   březen - říjen 

 

 

12. Uspořádání setkání sektorů veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru 

Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA 21, VPC 

Termín:   listopad, prosinec 

 

13. Zpracování strategie na adaptaci klimatu 

Zodpovědnost:  pracovní skupina ke strategii na adaptaci klimatu, VPC 

Termín:   v průběhu roku 

 

14. Zpracování marketingové strategie k šetrnému cestovnímu ruchu v oblasti 

Zodpovědnost:  pracovní skupina k šetrnému cestovnímu ruchu v oblasti, VPC 

Termín:   v průběhu roku 

 


