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ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha-Libuš 

 

 

Akční Plán zlepšování procesu MÍSTNÍ AGENDY 21  
 

 

NÁVRH na zlepšování procesu MA21 pro rok 2022 
 

 

1. Dosažení kategorie „D“ v rámci mapování kvality procesů MA21: 

- termín: do 31. 12. 2022 

- zodpovídá: koordinátor a politik projektu ZLP a MA 21 

- spolupráce: Komise pro životní prostředí a MA 21, partneři projektu ZLP a MA 21, 

vedoucí odborů ÚMČ Praha-Libuš 

 

Komentář:  V roce 2022 chceme splnit veškerá kritéria kategorie „D“ a pokusit se dosáhnout na 

kategorii „C“. 

 

2. Participativní rozpočet   

- termín: rok 2022 

- zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA21, politik ZLP a MA21 

- spolupráce: starosta, tajemník, Komise pro životní prostředí a MA 21, odbory ÚMČ, 

externí partner 

 

Komentář: Zrealizovat vítězné návrhy 1. ročníku Participativního rozpočtu MČ Praha-Libuš. 

Závěrečnou zprávu o prvním ročníku předložit Zastupitelstvu MČ. Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

rozhodne o případném druhém ročníku. 

  

3. Řešit podměty z výsledku ankety 10 priorit Libuše a Písnice.  

- termín: rok 2022 

- zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA21, politik ZLP a MA21 

- spolupráce: starosta, tajemník, Komise pro životní prostředí a MA 21, odbory ÚMČ, 

externí partner 

 

Komentář:  Jednotlivé priority z roku 2021 pokusit řešit a informovat občany o dané situaci a 

možnosti řešení nejenom na veřejném fóru, ale i vhodnou formou prostřednictvím tisku či webových 

stránek.  

 

4. Řešit podněty z Pocitové mapy 2021 

       -   termín: rok 2022 

       - zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA21, politik ZLP a MA21 

      - spolupráce: starosta, tajemník, Komise pro životní prostředí a MA 21, odbory ÚMČ, 

externí partner 
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Komentář:  V roce 2021 proběhla po pěti letech anketa „Pocitová mapa MČ Praha-Libuš“. 

S výsledky této ankety je nutno dále pracovat a snažit se jednotlivé podněty řešit. Je potřeba oslovit 

odbory ÚMČ a více se věnovat jednotlivým oblastem v Pocitové mapě. 

 

5. Pořádat semináře k udržitelnému rozvoji, místní Agendě a souvisejícím tématům pro úřad a veřejnost, 

cílem je každý rok představit zajímavé téma k udržitelnému rozvoji: 

- termín: rok 2022 

- zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA 21 

- spolupráce: tajemník ÚMČ Praha-Libuš, vedoucí odborů ÚMČ Praha-Libuš 

 

Komentář:  Prostřednictvím této aktivity se snažíme vzdělávat úředníky, studenty, seniory, žáky a 

širokou veřejnost v některém z témat udržitelného rozvoje. 

 

6.  Uspořádat Studentské fórum s dětmi a mládeží: 

- termín: 2. pololetí 2022 

- zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA 21 

- spolupráce: Komise pro životní prostředí a MA 21, odbory ÚMČ Praha-Libuš 

 

Komentář:  Pokud situace dovolí, uspořádat Studentské fórum na podzim 2022. 

 

7. Vyhlášení a zatraktivnění fotosoutěže: 

- termín: rok 2022 

- zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA 21 

- spolupráce: Komise pro životní prostředí a MA 21 

 

Komentář: V posledních letech byla fotosoutěž jen málo naplněna. Najít nový formát fotosoutěže, 

s novým námětem, zatraktivnit fotosoutěž či vymyslet jinou soutěž pro obyvatele MČ. 

    

8. Pořádat veřejná projednání k řešení problémů roku 2022 a projednání investičních akcí: 

- termín: rok 2022 

- zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA 21, politik ZLP a MA 21 

- spolupráce: odborný partner, vedoucí odborů  

 

Komentář:  Jedná se o setkání s občany na konkrétní téma, které je aktuální a veřejnost by s ním měla 

být seznámena.  

 

9. Realizace kampaní (Den Země, Dny bez úrazů, Dny zdraví, Evropský týden mobility, Den udržitelné 

energetiky): 

- termín: rok 2022 

- zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA 21 

- spolupráce: Komise pro životní prostředí a MA 21, partneři projektu ZLP, vedoucí 

odborů ÚMČ Praha-Libuš, orgány MČ 

 

Komentář:  Jedná se o jednotlivé kampaňové aktivity organizované MČ pro obyvatele v rámci 

osvěty. Mají nezastupitelnou úlohu v informovanosti obyvatelstva, ochraně a prevenci.  
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10. Rozvíjet a prohlubovat partnerskou spolupráci s podnikatelskými subjekty: 

- termín: rok 2022 

- zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA21 

- spolupráce: starosta, tajemník, Komise pro životní prostředí a MA 21, odbory ÚMČ, 

odborní partneři, orgány MČ 

 

Komentář:  Oblast spolupráce s podnikateli je důležitá, je třeba najít formu, jak je oslovit, zaujmout a 

zapojit do aktivit pořádaných MČ. 

 

11. Dotační program projektu Zdravé město a MA21: 

- termín vyhlášení výzvy: březen 2022 

- zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA 21 

 

Komentář:  Program je jednou z možností, jak podpořit neziskové a příspěvkové organizace v MČ 

Praha-Libuš ve veřejně prospěšných aktivitách týkající se zdraví, zdravého životního stylu, udržitelného 

rozvoje apod. Dotační program každý rok systémově rozděluje částku šedesáti tisíc korun.  

 

12. Akreditované vzdělávání koordinátora projektu ZLP a MA21 prostřednictvím „škol NSZM“ a 

dalších vzdělávacích programů: 

- termín: v průběhu roku 2022 

- zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA21 

- spolupráce: tajemník ÚMČ Praha-Libuš 

 

Komentář: V průběhu jednoho roku se koordinátor účastní akreditovaného bloku seminářů 

organizovaných NSZM. Semináře jsou bez finančních nároků. 

 

13. Propagace a medializace aktivit projektu Zdravé město a MA21 na místní i celostátní úrovni: 

- termín: rok 2022 

- zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA21 

- spolupráce: starosta, tajemník, Komise pro životní prostředí a MA 21, odbory ÚMČ, 

odborní partneři 

 

Komentář:  Podstatnou složkou projektu je jeho medializace. Proto je i nadále nutné zveřejňovat 

informace o projektu Zdravé Město a MA21 a na konkrétních příkladech ukazovat, co MČ Praha-Libuš 

v rámci tohoto projektu realizuje, pořádá a jak projekt naplňuje. Na internetových stránkách potřeba lépe 

informovat o činnosti MA 21. 

 

14. Spolupráce při realizaci projektu MČ Praha-Libuš na podporu integrace cizinců v roce 2022 

podporovaného MV ČR, podpora aktivit menších skupin, spolků při organizaci sousedských akcí: 

- termín: rok 2022 

- zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA21 

- spolupráce: starosta, tajemník, Komise pro životní prostředí a MA 21, odbory ÚMČ, 

odborný partner 
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Komentář: Vzhledem k velkému zastoupení cizinců v MČ Praha-Libuš realizuje MČ Praha-Libuš 

projekty na integraci cizinců na lokální úrovni. Důležitým partnerem v integraci jsou kromě cizinců i 

místní obyvatelé. Snažíme se o aktivizaci místních partnerů a organizací při přípravě aktivit 

podporovaných z tohoto projektu.  

 

15. Najít nová témata (aktivity) k realizaci místní Agendy 21 

- termín 2022 

- zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA21, Komise pro životní prostředí a MA 21 

- spolupráce: odborní partneři, starosta, odbory ÚMČ, občané 

 

Komentář: 

Z důvodu zatraktivnění procesu místí Agendy 21 je potřeba najít nové aktivity, které by MČ realizovala. 

 

16. Žákovské zastupitelstvo – nábor nových členů 

- termín 2022 

- zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA21 

- spolupráce: základní školy, odbory ÚMČ, orgány MČ 

 

Komentář 

Z důvodu pandemie COVD 19 se zcela rozpadlo žákovské zastupitelstvo. Je potřeba najít nové aktivní 

žáky a znovu sestavit žákovské zastupitelstvo. 

 

Komise pro životní prostředí a MA 21 schválila tento program dne 7.2. 2022. 

 

Schváleno RMČ Praha-Libuš dne 14. 3. 2022, usnesením č. 52/2022. 


