
 

 
 

Zdravé město Turnov a MA21 

Plán zlepšování Zdravého města a MA 21 na rok 2018 

Cíl roku 2018: posílení a medializace projektu 

 

1. Akreditované vzdělávání koordinátora 

Účast koordinátora na školách (jarní, letní, případně podzimní) NSZM a dalších akcích dle 

harmonogramu NSZM. Složení zkoušky pro získání „Zlatého certifikátu“. 

Termín: dle harmonogramu NSZM 

Odpovědnost: koordinátor ZM a MA21 

Spolupráce: politik ZM a MA 21, tajemník MěÚ 

 

2. Příprava a realizace veřejných projednávání 

Uspořádání veřejných projednávání formou „kulatých stolů“ na jedno či více témat pro 

zapojení obyvatel od procesu plánování a rozhodování.  

Problémy života v jednotlivých lokalitách města (Setkání starosty s občany)  

Využívání dalších nástrojů pro zjišťování názorů obyvatel. (Anketní a dotazníkové šetření) 

Termín: průběžně 

Odpovědnost: koordinátor a komise ZM a MA 21 

Spolupráce: politik ZM a MA 21, vedení města a příslušné odbory MěÚ 

 

3. Mezinárodní kampaně i místní projekty 

Příprava, realizace a podpora následujících kampaní a projektů:   

- Noc s Andersenem 

- Duben – měsíc pro planetu Zemi – Den Země, Ukliďme Česko 

- Klub aktivní senior a rozšíření spolupráce s oddělením následné péče a DD Pohoda 

- Evropský týden udržitelného rozvoje spojený s městským svátkem 

- Evropský týden mobility  

- Mít domov a rodinu – kampaň na podporu náhradního rodičovství 

- Oslavy státnosti a vlastenectví (28. říjen spojený s předáváním ocenění města a velkým 

koncertem Podkrkonošského symfonického orchestru, květnové oslavy, oslavy k 100. 

výročí republiky, Vlajka pro republiku, Vlajka pro Masaryka, Soutěže pro školáky, 

Fotografická soutěž pro veřejnost) 

- Den zdraví 

- Akce „Můj lepší Turnov 2018“ 

- Mezinárodní den architektury 

- Den památek 

- Dny evropského dědictví 

- Akce na podporu čtenářství (Book start – s knihou do života, Babička a dědeček do 

školky, Den pro dětskou knihu, Březen – měsíc čtenářů, Slavnost abecedy a čtení, Čteme 

všichni – vypráví jen někdo) 

- Aktivity pro děti (Den dětí, Sportovní den pro školáky, Trenér-učitel,  

- Sportovní den pro základní školy 

 



Termín: průběžně  

Odpovědnost: koordinátor ZM a MA21 

Spolupráce: politik ZM a MA21, komise ZM a MA21, příslušné odbory MěÚ a další subjekty 

spolupracující na pořádaných akcích 

 

4. Činnost Parlamentu mládeže města Turnova (PMMT) 

Průběžná činnost na PMMT, činnost zástupce v Parlamentu mládeže Libereckého kraje a 

v Národním parlamentu mládeže. Aktivní úloha na participaci. 

Termín: průběžně 

Odpovědnost: koordinátor PMMT, koordinátor ZM a MA21 

Spolupráce: PMMT, ICM Turnov, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov p.o., 

základní školy, střední školy, komise ZM a MA21 

 

5. Aktualizace kontaktů a možností partnerské spolupráce 

Rozšiřování partnerské spolupráce na projektu Zdravé město s městskými organizacemi, 

podnikatelskými subjekty, institucemi, organizacemi na základě uzavřených smluv.  

Termín: průběžně 

Odpovědnost: koordinátor a komise ZM a MA 21 

Spolupráce: politik ZM a MA 21, partneři 

 

6. Získávání externích zdrojů  

Žádost o dotaci z Libereckého kraje na financování aktivit Zdravého města Turnova a MA21 

v roce 2018. Dotační program byl vypsán s účinnosti na rok a půl.  

Termín podání: do 14. 2. 2018 

Odpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátor ZM a MA21 

Spolupráce: starosta města, tajemník MěÚ, odbory MěÚ 

 

7. Medializace Projektu Zdravé město Turnov a Místní agenda 21 

Medializace na webových stránkách města, facebookovém profilu, v místních a regionálních 

médiích a od roku 2017 i na Instagramovém profilu.  

Termín: průběžně 

Odpovědnost: koordinátor ZM a MA21 

Spolupráce: politik ZM a MA21, tajemník MěÚ, partneři, komise ZM a MA21 

 

8. Prohloubení komunikace uvnitř úřadu 

Účast pracovníků odborů a členů z jiných komisí na jednání komisí RM. Účast úředníků na 

školení k udržitelnému rozvoji.  

Termín: průběžně 

Odpovědnost: koordinátor ZM a MA21, tajemník MěÚ, politik ZM a MA21 

Spolupráce: předsedové komisí, příslušné odbory MěÚ 

 

9. MA 21 – stabilizace kategorie „C“ 

Zadat do databáze požadované ukazatele MA21 pro kategorii „C“. 

Termín: do 31. 10. 2018 

Odpovědnost: koordinátor ZM a MA21 

Spolupráce: politik ZM a MA21, komise ZM a MA21 

 

10. Pokračování v participativním rozpočtu 

Vyhlášení druhého ročníku participativního rozpočtu s názvem „Můj projekt pro Turnov 

2018“.  

Termín podávání projektů: 1. březen 2018 



Realizace projektu: do konce roku 2018 

Odpovědnost: koordinátor ZM a MA21 a politik ZM a MA21 

Spolupráce: vedení města, příslušné odbory MěÚ, komise ZM a MA21 

 

11. Příklady dobré praxe a střípků dobré praxe 

Zveřejnění vlastních příkladů dobré praxe na www.dobrapraxe.cz. a získání razítka dobré 

praxe. 

Termín: do 30. 12. 2018 

Odpovědnost: koordinátor ZM a MA21 

Spolupráce: politik ZM a MA21, příslušné odbory MěÚ, komise ZM a MA21 

 

12. Průběžná práce s IS NSZM DataPlán 

Aktualizace a správa údajů pomocí IS NSZM DataPlán.  

Termín: do 31. 12. 2018 

Odpovědnost: koordinátor ZM a MA21 

Spolupráce: politik ZM a MA21, NSZM 

 

 

 

Ing. Anna Šupíková Ing. Tomáš Hocke 

koordinátor  starosta 

 

 

 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka a politik ZM a MA21 

http://www.dobrapraxe.cz/

