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1. Naplňování kritérií  MA21 – obhajoba kategorie „A“  

 
Statutární město Jihlava je členem NSZM ČR od roku 2007 a prostřednictvím Projektu Zdravé město 
realizuje MA21 a naplňuje kritéria v Databázi MA21. V roce 2017 postoupilo Zdravé město Jihlava do 
kategorie B***, tedy v nejvyšší možné kvalitě. 

V roce 2019 bylo vyhotoveno vyjádření k průběžné zprávě o plnění podmínek a doporučení expertního týmu 
v rámci Auditu UR a dále vyjádření k oponentskému posudku Ing. arch Marie Petrové ze  4. 1. 2019. Na 
základě těchto výstupů statutární město Jihlava recertifikovalo kategorii „B“ a MŽP doporučilo přihlášení 
k obhajobě kategorie „A“ v roce 2020.    
 
18. 12. 2019 byla podaná oficiální přihláška k obhajobě kategorie „A“ Auditu UR. Dalším krokem je 
odevzdání Auditu (10 oblastí) do 28. 2. 2020, dále zodpovězení a zapracování připomínek oponentů 
jednotlivých oblastí v průběhu roku 2020 s cílem složení úspěšné obhajoby AUR během října 2020.  
 
V říjnu proběhlo školení garantů jednotlivých oblastí auditu UR pod vedením ministerského rady MŽP Ing. 
arch. Marie Petrové a expertů z Agentury pro udržitelný rozvoj Cenia. Koordinační schůzky garantů se konají 
1x měsíčně.  

Termín splnění: do 31. 12. 2020 
Odpovědnost: koordinátor PZM a MA2, garanti oblastí 
Spolupráce: dotčené odbory MMJ, partnerské organizace PZM a MA21, NSZM ČR, MŽP, Cenia 

 
 

 
2. Aktivní zapojení do celostátních komunitních kampaní  

 
Zdravé město Jihlava realizuje ve spolupráci s partnerskými organizacemi v průběhu roku několik 
komunitních a osvětových kampaní: Den Země (22. 4.), Světlo pro AIDS (22. 5.), Do práce na kole (květen – 
červen), Den bez tabáku (29. 5.), Den bez úrazů (27. 5.), Snídaně v trávě (13. 6.), Evropský týden mobility 
(16. – 22. 9.) v rámci kterého proběhne i Jihlavský den zdraví (16. 9.), Branný závod (17. 9.) a Den bez aut 
(22. 9.).   
U kampaní chceme dosáhnout lepší propagace i návštěvnosti, rozšířit obsah a zapojit více partnerů. Některé 
kampaně zahrneme do žádosti o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina. 
Pro tento rok plánujeme novou kampaň „Snídaně v trávě“, kterou cílíme na podporu a propagaci nejen fair 
trade, ale i regionálních potravin a produktů a bezobalového prodeje.  
 
Termín splnění: do 31. 12. 2020 
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21, Komise PZM a MA21 
Spolupráce: dotčené odbory MMJ, partnerské organizace PZM a MA21, MŠ, ZŠ, SŠ, VŠPJ, Kraj Vysočina, 
NSZM ČR 
 

 
 

3. Práce s veřejností 
 

V letošním roce budeme pokračovat v dalším aktivním zapojování veřejnosti do dění ve městě a prohlubovat 
ochotu radnice naslouchat přáním občanů. V plánu máme uspořádat Fórum mladých, Fórum Zdravého 
města a další tematické diskuse a kulaté stoly ke komunitnímu projednání aktuálních místních problémů či 
záměrů. Budeme spolupracovat s odbory MMJ, které budou pořádat veřejná projednání dle své potřeby. 
 
Výstupy z Fóra mladých a Fóra Zdravého města budeme ověřovat prostřednictvím následné ankety 
v jihlavských ZŠ, SŠ a u jihlavské veřejnosti.  
 
Termín splnění: do 31. 12. 2020 
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21, Komise PZM a MA21 
Spolupráce: dotčené odbory MMJ, jihlavské ZŠ a SŠ, partnerské organizace PZM a MA21, odborní 
partneři, Kraj Vysočina, NSZM ČR, veřejnost 
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4. Získávání externích zdrojů na realizaci MA21 

 
Bude podána žádost o podporu aktivit PZM a MA21 z Fondu Vysočiny pro poskytování dotací na podporu 
naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina pro rok 2020. 
V případě získání prostředků budeme projekt realizovat. Název projektu „Zdravé město Jihlava 2020“, 
aktivity: 1) Osvětové kampaně, 2) Sledování ekologické stopy, 3) Nové propagační materiály, 4) Analýza 
a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavy. 
 
Termín podání žádosti – 20. 1. – 7. 5. 2020 
 
Termín splnění: do 31. 12. 2020 
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21 
Spolupráce: dotčené odbory MMJ, partnerské organizace PZM a MA21, Komise PZM a MA21, Kraj 
Vysočina 
 

 
 

5. Realizace Dotačního programu Projektu Zdravé město a MA21 
 

Dotační program je systémem finanční podpory partnerským organizacím, institucím i aktivním občanům, 
kteří chtějí přispět k naplňování cílů Projektu Zdravé město a MA21 dílčí akcí, aktivitou, programem apod., 
na základě zpracovaného a řádně odevzdaného projektu.  
 
V rámci tohoto dotačního programu je alokována částka 400 000 Kč z rozpočtu statutárního města Jihlavy 
pro rok 2020. 
 
Nově je vytvořen dotační program na podporu pravidelné volnočasové činnosti dětí a mládeže do 20 let 
včetně – „Volný čas 2020“, na který je alokována částka 100 000 Kč z rozpočtu statutárního města Jihlavy 
pro rok 2020. Výše dotace pro jeden projekt činí 15 000 Kč.  
 
Termín splnění: do 31. 12. 2020  
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21, Komise PZM a MA21 
Spolupráce: dotčené odbory MMJ, partnerské organizace PZM a MA21, Komise PZM a MA21 

 
 
 

6. Propagace Projektu Zdravé město a jednotný vizuální styl 
 

V nejvyšší možné míře využívat v propagaci Zdravého města Jihlavy jednotný vizuální styl a dle možností jej 
rozšiřovat. U všech tiskových zpráv, plakátů, prezentací apod. bude uveřejňováno logo Zdravého města. 
 
V Pravidlech a Výzvě statutárního města Jihlavy pro poskytování dotací v rámci PZM a MA21 je kladen 
důraz na propagaci PZM a MA21. Příjemci dotace mají povinnost prezentovat Zdravé město Jihlava na 
propagačních materiálech (pozvánkách, plakátech) i přímo na akcích prostřednictvím propagačních 
materiálů PZM. K tomuto účelu byla zakoupena křídla s logem Zdravého města a reklamní banner s logem 
Zdravého města, dále je příjemcům dotace umožněna výpůjčka stanu s logem Zdravého města. 
Tyto reklamní předměty budou samozřejmě využívány i na všech veřejných diskusích, osvětových akcích a 
kampaních Zdravého města. 
 
V rámci posílení povědomí občanů o aktivitách Zdravého města plánujeme vytvoření nového propagačního 
roll upu, který bude podporovat propagaci Zdravého města během osvětových kampaní. 
 
Termín splnění: do 31. 12. 2020 
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, tiskový mluvčí 
Spolupráce: příjemci dotace v rámci PZM a MA21 
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7. Akreditované vzdělávání koordinátorky 
 

Vzdělávání koordinátorky PZM a MA21 je důležité pro získání zkušeností a dobré praxe. Doložení dokladu  
o ukončeném akreditovaném vzdělávání je také nezbytné pro plnění kritérií MA21. Koordinátorka se 
zúčastní akreditovaného školení minimálně 1x ročně a bude pracovat na získání Zlatého certifikátu ve 
vzdělání. 
 
Termín splnění: do 31. 12. 2020 
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21 
Spolupráce: NSZM ČR 
 
 
 

11. Vzdělávání zaměřené na Cíle udržitelného rozvoje, Strategický rámec České republiky 2030,  
          MA21 a obhajobu Auditů UR 

 
Vzdělávání zaměřené na Cíle udržitelného rozvoje, Strategický rámec České republiky 2030 a MA21 bude 
připraveno pro garanty oblastí AUR. Cílem tohoto vzdělávání je příprava a snazší zvládnutí obhajoby AUR.   
 
Termín splnění: do 31. 12. 2020 
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21 
Spolupráce: dotčené odbory MMJ  

 
 
 

12. Vyhodnocení a tvorba nového Zdravotního plánu města Jihlavy  
 

V červnu 2018 byl v Zastupitelstvu města Jihlavy schválen Zdravotní plán města Jihlavy na roky                
2018-2020. 
V prvním pololetí 2020 bude svolána pracovní skupina a zahájeno vyhodnocování plnění Zdravotního plánu 
za roky 2018-2019. Dalším krokem bude tvorba nového Zdravotního plánu a zahájeny související aktivity.  
 
Termín splnění: do 31. 12. 2020 
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21, Komise PZM a MA21  
Spolupráce: dotčené odbory MMJ, organizace zabývající se prevencí zdraví a zdravotnictvím 
 
 

13. Sledování ekologické stopy města 
 

V roce 2020 je v plánu realizovat sledování ekologické stopy města a navázat tak na již sledované období a 
porovnat zjištěné výsledky s údaji z minulých let.  
Tato aktivita bude spolufinancována v rámci projektu „Zdravé město Jihlava 2020“ spolufinancovaného 
z Fondu Vysočiny. 
 
Termín splnění: do 31. 12. 2020 
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21 
Spolupráce: dotčené odbory MMJ, realizátor dotazníkového šetření (bude vybrán na základě nabídky)  

 
 

14. Zero waste 
 
V rámci osvětových kampaní pořádaných v rámci PZM budeme i nadále cílit na propagaci Zero waste 
společně s odborem ŽP. Během kampaní upozorňujeme na tuto problematiku a snažíme se zvýšit povědomí 
o ní. I nadále je možné v Turistickém informačním centru zakoupit nákupní pytlíky šité ze starých záclon či 
skleněné lahve s patentním uzávěrem a logem města. 
 
Termín splnění: do 31. 12. 2020 
Odpovědnost: OŽP, KP, koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21 
Spolupráce: dotčené odbory MMJ 
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15. Uveřejnit alespoň jeden příklad dobré praxe  
 
V rámci Inspiromatu NSZM bude uveřejněn alespoň jeden příklad dobré praxe, který Město realizuje. Díky 
této platformě prezentujeme příklady dobré praxe mezi ostatními městy v ČR a současně se můžeme 
inspirovat novými aktivitami.  
 
Termín splnění: do 31. 12. 2020 
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21 
Spolupráce: dotčené odbory MMJ 
 

 
 


