
          
 

 

 

 

Plán zlepšování procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 pro rok 2019 

 

Plán zlepšování MA21 je nástrojem, který pomáhá přehledně formulovat, jakého zlepšení má být 

v daném období v rámci Zdravé městské části Praha 18 a MA21 dosaženo. Cílem tohoto plánu je 

přehledně formulovat aktivity Zdravé Městské části Praha 18 v roce 2019.  Součástí plánu jsou 

nejen cíle zlepšení ZM a MA21 pro dané období, ale také termíny jejich plnění a odpovědní 

řešitelé. Aktivity jsou realizovány pod metodickým vedením Národní sítě Zdravých měst ČR. 

 

TRVALE PLATNÉ AKTIVITY 

 

1. Splnění kritérií pro kategorii „C“ v databázi MA 21 ČR 

Naplňování kvalitativních ukazatelů při implementaci MA21 pro dosažení kategorie „C“, 

zadávání splněných ukazatelů kritérií do databáze MA21. 

Zodpovědnost: koordinátorka ZM a MA21, zodpovědný politik pro ZM a MA 21 

Termín:  do konce roku 2019 

 

2. Realizace osvětové kampaně Den zdraví v Letňanech 

Den zdraví v Letňanech je zaměřen na prevenci nemocí a zjištění aktuálního zdravotního 

stavu. 

Zodpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21, zodpovědný politik pro ZM a MA 21 

Termín:   10. dubna 2019 

Spolupráce:  Český červený kříž, Klub ŽAP 

 

  3. Realizace osvětové kampaně Den Země  

 Příprava a realizace kampaně zaměřené na ochranu životního prostředí a enviromentální 

 vzdělávání. 

Zodpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21, zodpovědný politik pro ZM a MA 21 

Termín:   17. dubna 2019 

 

 4. Realizace osvětové kampaně Evropský týden mobility 

 Příprava a realizace kampaně, která má upozornit na neudržitelný nárůst individuální 

 automobilové dopravy ve městech a ukázat různé způsoby jeho omezení (podpora veřejné 

 silniční i železniční dopravy, budování cyklostezek, stezky pro pěší apod.). 

Zodpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21, zodpovědý politik pro ZM a MA 21 

Termín:   září 2019 

Spolupráce:  letňanské MŠ a ZŠ 



 5. Realizace osvětové kampaně Dny zdraví 

 Den zdraví v Letňanech je zaměřen na prevenci nemocí a zjištění aktuálního zdravotního 

 stavu.  

Zodpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21, zodpovědný politik pro ZM a MA 21 

Termín:   říjen 2019 

Spolupráce:  Český červený kříž 

6. Realizace veřejného fóra, stanovení 10P včetně ověření anketou 

Fórum Zdravého města je veřejné projednávání k celkovému rozvoji městské části 

s širokou veřejností. Výstupem je formulace deseti priorit městské části, které jsou 

následně ještě ověřeny anketou a následně zpracovány do komunitního plánu MČ      

Praha 18. 

Zodpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21, zodpovědný politik pro ZM a MA 21 

Termín:   24. dubna 2019 

Spolupráce:  starosta, zástupci starosty, tajemník, vedoucí odborů 

 

7. Medializace Projektu ZM a MA21 

Pravidelné uveřejňování zpráv o akcích, které se konají v rámci PZM a MA 21 

v Letňanských listech a na webových stránkách MČ Praha 18. 

Zodpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21, zodpovědný politik pro ZM a MA 21, 

komise ZM a MA 21, tisková mluvčí, tajemník ÚMČ 

Termín:  průběžně v roce 2019 

 

8. Předložení pravidelné hodnotící zprávy o rozvoji ZM a MA 21 Radě MČ Praha 18 

Hodnotící zpráva podává informace o aktivitách a činnostech v rámci ZM a MA21 

v uplynulém roce.  

Zodpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21, zodpovědný politik pro ZM a MA 21 

Termín:  prosinec 2019 

 

9. Akreditované vzdělávání koordinátora ZM a MA 21 

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

harmonogramu NSZM. 

Zodpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21 

Termín:  průběžně v roce 2019 

 

10. Aktualizace Plánu zdraví a kvality života MČ Praha 18 

Zodpovědnost: koordinátorka ZM  

Termín:  před konáním veřejného fóra 2019 

 

 

 

DALŠÍ AKTIVITY PRO ROK 2019 

 

 

1. Prohlubování partnerské spolupráce 

Průběžné mapování možností partnerské spolupráce s neziskovými organizacemi, 

organizacemi zřizovanými MČ a podnikatelskými subjekty. 

Zodpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21, zodpovědný politik pro ZM a MA 21 

Termín:  průběžně v roce 2019  



 

2. Realizace kulatého stolu na téma školství v Letňanech 

Zodpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21, zodpovědný politik pro ZM a MA 21, 

OŠKT 

Termín:   průběžně v roce 2019 

 

 3. Účast a spolupráce na pořádání Sportovních her pro seniory v Praze - Čakovicích 

Zodpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21,  OSPZ 

Termín:  11. září 2019  

 

 4. Získání finančních zdrojů na realizaci projektu Zdravé město 

  Na základě vyhlášených výzev podat žádost o finanční podporu na realizaci projektu 

 Zdravé město. 

Zodpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21, zodpovědný politik pro ZM a MA 21 

Termín:  průběžně v roce 2019  

  

      5. Získání finančních zdrojů na realizaci projektu „Letňany – zdravá městská část“ 

  Na základě výzvy hl. m. Prahy podat žádost o účelovou dotaci v oblasti MA21 zaměřenou 

 na oblast zdraví a zdravého životního stylu. 

Zodpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21, zodpovědný politik  pro ZM a MA 21 

Termín:   průběžně v roce 2019 

 

6. Realizace akce Veletrh volnočasových aktivit pro děti a mládež 

Akce zaměřena na nabídku volnočasových aktivit organizací a klubů. 

Zodpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21, zodpovědný politik  pro ZM a MA 21 

Termín:   září 2019  

 

7. Realizace projektu „Co dělat, když…aneb základy rodinného a trestního práva“ 

Projekt v rámci prevence kriminality je zaměřen na žáky ZŠ, cílem projektu je předat 

žákům informace o jejich právech a povinnostech, co dělat, kam se mohou obrátit 

v případě rodinných či osobních problémů. 

Zodpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21, pracovníci OSPZ 

Termín:   průběžně v roce 2019 

 

8. Zvyšovat povědomí veřejnosti o Projektu ZM a MA 21 

Pravidelně v Letňanských listech uveřejňovat informace z oblasti PZM a MA21. 

Zodpovědnost: zodpovědný politik  pro ZM a MA 21, tajemník ÚMČ, 

koordinátorka ZM a MA 21, tisková mluvčí 

Termín:   průběžně v roce 2019 

 

NOVÉ AKTIVITY 

 

1. Zpracování auditu udržitelného rozvoje MČ Praha 18 v oblasti životního 

prostředí 

Zodpovědnost: koordinátorka ZM a MA21, zodpovědný politik pro ZM a  MA 21, 

    zaměstnanci ÚMČ Praha 18 

Termín:  průběžně v roce 2019 

 



2. Zpracování auditu udržitelného rozvoje MČ Praha 18 v oblasti dopravy 

Zodpovědnost: koordinátorka ZM a MA21, zodpovědný politik pro ZM a  MA 21, 

    zaměstnanci ÚMČ Praha 18 

Termín:  průběžně v roce 2019 

 

3. Zpracování auditu udržitelného rozvoje MČ Praha 18 v oblasti udržitelná 

spotřeba a výroba 

Zodpovědnost: koordinátorka ZM a MA21, zodpovědný politik pro ZM a  MA 21, 

    zaměstnanci ÚMČ Praha 18 

Termín:  průběžně v roce 2019 

 

4. Dosažení zlepšení v rámci kategorie „C“  

Zpracování, odevzdání a obhájení zbylých tří auditů udtžitelného rozvoje, dosažení tří 

hvězdiček v rámci kategorie „C“. V roce 2018 zpracovala MČ Praha 18 sedm auditů UR a 

získala kategorii C**. 

Zodpovědnost: koordinátorka ZM a MA21, zodpovědný politik pro ZM a  MA 21 

Termín:  do konce roku 2019 

 

5. Realizace projektu Svět gramotnosti na ZŠ 

Rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti v rámci plnění projektu MAP II. rozvoje 

vzdělávání v MČ Praha 18 a MČ Praha - Čakovice. 

Zodpovědnost: OŠKT 

Termín:   průběžně v roce 2019  

 

 

 

 


