
Plán zlepšování na rok 2021 pro Zdravou Obec Skotnice a místní Agendu 21

Plán zlepšování je nástrojem projektu Zdravá obec Skotnice a místní Agenda 21, který
navrhuje, jakého zlepšení má být v daném roce dosaženo. Obsahem plánu jsou jednotlivé
plánované aktivity, termíny jejich plnění a určení odpovědnosti při jejich naplňování.

1. Systémové nastavení Zdravé obce a místní Agendy 21
● Jmenování koordinátora ZO a MA21 (dále jen “koordinátor”)
● Jmenování politika ZO a MA21 (dále jen “politik”) zastupitelstvem obce
● Sestavení Komise projektu ZO a MA21
● Schválení Deklarace Zdravé obce zastupitelstvem
● Schválení Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím MA 21

Termín: červen 2021
Zodpovídá: koordinátor a politik
Ukazatel: databáze NSZM
Kritérium: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

2. Příprava, realizace a vyhodnocení kampaní
● Dny zdraví (říjen)

Termín: 31. 10. 2021
Zodpovídá: koordinátor
Partneři: Spolky: Skrojek, z.s.; Městská policie,
Ukazatel: databáze NSZM
Kritérium: 7. 1.

3. Příprava, realizace a vyhodnocení Veřejného Fóra
● Definování priorit obce ve spolupráci s veřejností

Termín: 31. 10. 2021
Zodpovídá: koordinátor a politik
Partneři: spolky, restaurace, školka, výstava prací dětí ze školky, např. obrázky
obce
Ukazatel: ověření výstupů
Kritérium: 2.1

4. Plánování s veřejností - kulatý stůl - tematicky zaměřený

Termín: 31. 10. 2021
Zodpovídá: koordinátor a politik



Spolupráce: obecní úřad
Partneři: spolky, restaurace?
Ukazatel: ověření výstupů
Kritérium: 2.1

5. Propagace projektu ZO a MA21 veřejnosti
● Vytvoření loga ZO a MA21 Skotnice
● Založení FB profilu (společný pro obec Skotnice i pro projekt ZO)
● Aktualizace webových stránek
● Medializace ve zpravodaji
● Průběžné přidávání příspěvků o průběhu projektu ZO a MA21
● Příprava a distribuce informačních a propagačních materiálů

Termín: 31. 10.
Zodpovídá: koordinátor, politik
Spolupráce: obecní úřad a partneři
Ukazatel: scany článků, webové odkazy
Kritérium: 3.1, 3.2

6. Vzdělávání k UR - zastupitelstvo (školí nszm) nebo veřejnost (může být cokoliv, co
nás zajímá, pro jakoukoliv skupinu)

Termín: podzim 2021
Zodpovídá: koordinátor, politik
Kritérium: 7.2

7. Certifikované vzdělávání koordinátora
● účast na školách NSZM ČR
● Základní školení MŽP k MA21

Termín: 31.10. 2021
Zodpovídá: obec, NSZM
Ukazatel: certifikát o absolvovaném školení
Kritérium: 10.1

8. Hodnotící zpráva za rok 2021 a plán zlepšování na rok 2022

Termín: 31. 12. 2021
Zodpovídá: koordinátor, politik
Ukazatel: schválená hodnotící zpráva a plán zlepšování zastupitelstvem
Kritérium: 5.1



9. Zapojování občanského, podnikatelského sektoru a veřejné správy do aktivit obce
● Setkávání maminek na MD spolu s dětmi – Skoťata
● Vzdělávání pro maminky / ženy
● Setkávání seniorů
● Rodinná odpoledne u příležitosti zahájení a ukončení letních prázdnin
● Lampiónový průvod
● Sousedská slavnost (Zažít obec jinak)
● Spolkový den

Termín: 31. 12. 2021
Zodpovídá: koordinátor, politik
Spolupráce: úřad, podnikatelé, partneři, spolky, občané
Ukazatel: zprávy o aktivitách
Kritérium: 4.1


