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Zdravé město Sázava 
 

Plán zlepšování na rok 2019 

Cíl 201: naplnění kritérií kategorie „D“ MA 21 
 

 

1. Osvětové akce k UR – kampaně 

v průběhu roku budou realizovány 2 kampaně Den Země duben 2019 a 

Dny zdraví září/říjen 2019 

termín: duben a září/říjen 2019 

odpovědnost: koordinátorka 

spolupráce: neformální pracovní skupina MA21, ZŠ a MŠ Sázava, 

Posázaví, o.p.s. 

 

2. Webové stránky ZM a MA21 
zajistit průběžnou aktualizaci vkládání informací a tiskových zpráv 

k realizaci jednotlivých aktivit 

termín: průběžně 

odpovědnost: koordinátorka 

spolupráce: neformální pracovní skupina MA21  

 

3. Medializace aktivit města Sázava 
vydat minimálně 4 tiskové zprávy v místním a regionálním tisku o 

aktivitách a pořádaných akcích 

termín: průběžně  

odpovědnost: koordinátorka 

spolupráce: neformální pracovní skupina MA21 

 

 

Plán zlepšování MA21 je nástroj, pomocí něhož je formulováno, jakého zlepšení má být v daném roce 

v rámci Zdravého města Sázava dosaženo v souladu s Kritérii MA21. Formuluje svoje cíle a termíny, 

jichž chce v daném roce dosáhnout. Součástí formulace jednotlivých cílů je stanovení cílových ukazatelů 

a odpovědností /osob/ za úspěšnou realizaci 
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4. Kulatý stůl 
uskutečnit minimálně 2 kulaté stoly s veřejností – diskuse zaměřená na 

konkrétní problémy, investiční záměry apod. 

termín: průběžně 

odpovědnost: koordinátorka 

spolupráce: starosta, neformální pracovní skupina MA21 

 

5. akreditované vzdělávání koordinátora a politika ZM 

účast koordinátora a politika na školách /jarní, letní, podzimní/ NSZM 

ČR a dalších akcí dle harmonogramu NSZM 

termín: v průběhu roku 2019 
odpovědnost: koordinátorka, politik ZM, starosta 

 

 
 
 

Zpracovala: Klára Škvorová, koordinátorka NSZM a MA21 
 

V Sázavě 20. prosince 2018  
 

 
 

Plán zlepšování na rok 2019 pro Zdravé město Sázava byl schválen Radou města  

 
 

Dne 16. ledna 2019 usnesením č. 589/5/6/1/2019 
 

 
 

 
 

 
……………………………………………..     ………………………………………. 

    Ing. Ivan Koldcsiter, v. r.           Mgr. Monika Pospíšilová, v. r. 
            starosta města                 místostarostka města 


