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Vyhodnocení aktivit Akčního plánu rozvoje místní Agendy 21 
Moravskoslezského kraje na období 2017–2018 

1. Obhajoba kategorie „C“ a plnění vybraných ukazatelů kategorie „B“  

Termín: v průběhu obou let platnosti Akčního plánu 

Náklady: 400.000,-- Kč/rok, viz dále popisované aktivity (v částce je rovněž 
zahrnut roční členský příspěvek do Národní sítě Zdravých měst ČR 
(NSZM) ve výši 99.000,-- Kč) 

Garant:  zodpovědný politik pro místní Agendu 21 a pro projekt „Zdravý 
Moravskoslezský kraj“, Pracovní skupina pro MA21 

Zodpovědnost:  koordinátor MA21, spolupráce: odbory KÚ (SOC, ZDR, RRC, ÚPS,
 ŠMS, DSH, ŽPZ) 

Poznámka: ve spolupráci s dotčenými odbory naplnit kritéria kategorie „C“ 

a vybraná kritéria kategorie „B“ 

Vyhodnocení: v letech 2017 a 2018 obhájil Moravskoslezský kraj kategorii C, což 
znamená, že naplnil všechna kritéria tohoto ukazatele a rovněž naplnil 
některá kritéria kvalitativně vyšší kategorie B. 

  Jedná se o tato kritéria kategorie B: 

• stanovení a sledování vlastních indikátorů udržitelného rozvoje  
• výměna zkušeností a přenos příkladů dobré praxe v oblasti 

místní Agendy 21 
• management kvality v rámci veřejné správy (EMAS) 

2. Zvyšování kvality realizace MA21 v obcích Moravskoslezského kraje   

Termín:  v průběhu obou let platnosti Akčního plánu 

Náklady: 40.000,-- Kč/rok 

Zodpovědnost: koordinátor MA21, Pracovní skupina pro MA21 

Spolupráce:  obce a města Moravskoslezského kraje, které začínají implementovat 
nebo implementují aktivity MA21 

Poznámka: činnosti vedoucí k zajištění této aktivity: 

• zapojení municipalit do krajských akcí a kampaní  

• pořádání pravidelného setkání realizátorů MA21 

v Moravskoslezském kraji 

• metodická pomoc s realizací MA21 v začínajících i implementujících 

obcích a městech  

• dotační program zaměřený na rozvoj MA21 v kraji  

Vyhodnocení: v rámci vyhodnocovaného období byly municipality zapojeny do těchto 
krajských akcí a kampaní: 

• akce Na úřad bez auta! - je součástí kampaně s názvem 
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Evropský týden mobility. Jejího 6. a 7 ročníku se zúčastnilo 
přes 600 respektive 500 zaměstnanců hejtmanství, několika 
desítek krajských příspěvkových organizací a městských úřadů 
v kraji – Kopřivnice, Krnova, Opavy a Hlučína 

• v prosinci 2017 a v říjnu 2018 proběhlo čtvrté a páté setkání 
krajských koordinátorů místní Agendy 21 v Komorní Lhotce. Je 
to jedna z aktivit kraje v rámci implementace prvků MA21. 
Hlavním cílem těchto setkání je metodická pomoc kraje vůči 
obcím a městům kraje zapojeným do MA21. Neméně důležitá 
je i stmelující úloha kraje, která by měla vést k vytvoření 
regionální sítě MA21. Rovněž byly účastníky setkání 
představeny příklady dobré i špatné praxe 

• Den zdraví uspořádal v září 2018 Moravskoslezský kraj ve 
spolupráci s ostravským městským obvodem Porubou. Pro 
veřejnost bylo zdarma připraveno preventivní vyšetření, 
poradenství, služby fyzioterapeuta, odborníků na výživu, cvičení 
pod širým nebem, kožní ambulance apod. 

• v září 2018 uspořádal kraj Konferenci MA21 
v Moravskoslezském kraji, na které vystoupili obce a města 
kraje 

• v roce 2017 byl Moravskoslezským krajem vyhlášen dotační 
program Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného 
rozvoje, prostřednictvím kterého bylo možné získat finanční 
prostředky na realizaci aktivit MA21  

• v roce 2018 byl vyhlášen nový dotační program – Podpora 
dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní 
Agendy 21, který lépe reflektuje potřeby municipalit v této 
oblasti  
 
V současné době se přihlásilo k aktivitám MA21 v našem kraji 
celkem 32 obcí a měst, což kraj řadí na 2. místo v ČR. V období 
od roku 2016 do roku 2017 se počet obcí a měst navýšil 
o 10 subjektů. 

3. Zkvalitnění kategorie C na min. C+ 

Termín: v průběhu obou let platnosti Akčního plánu  

Náklady: nelze předem stanovit 

Garant: zodpovědný politik pro místní Agendu 21 a pro projekt „Zdravý 
Moravskoslezský kraj“ 

Zodpovědnost: koordinátor MA21  

Poznámka:  tuto aktivitu lze uskutečnit jen v případě, bude-li schválena metodika 
postupu krajů do vyšších kategorií 

Vyhodnocení: ve sledovaném období stále nebyla schválena metodika postupu krajů 
do vyšších kategorií a ani metodika auditů udržitelného rozvoje pro 
kraje, tudíž kraj nemohl vytýčený cíl naplnit 
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4. Realizace projektu Udržitelný Moravskoslezský kraj 

Termín: v průběhu let 2017-2018  

Náklady: celkové projektové náklady jsou 510.350,- Kč, z toho dotace ze SFŽP 
činí 373.080,- Kč 

Garant: zodpovědný politik pro místní Agendu 21 a pro projekt „Zdravý     
Moravskoslezský kraj“ 

Zodpovědnost: koordinátor MA21  

Poznámka: kraj získal dotaci ze SFŽP na realizaci projektu Udržitelný 
Moravskoslezský kraj, který má dvě části. První z nich je zaměřena na 
podporu a rozvoj jedné z oblastí udržitelného rozvoje – čistou mobilitu, 
druhá část je zaměřena na podporu rozvoje implementace MA21 
v Moravskoslezském kraji 

Vyhodnocení: projekt navazoval na aktivity kraje v místní Agendě 21, zejména 
v oblasti podpory udržitelného rozvoje, zlepšování životního prostředí 
a kvality života. Byl podpořen Ministerstvem životního prostředí 
a Státním fondem životního prostředí ČR. Délka realizace projektu byla 
12 měsíců. 

Projekt měl dvě nosná témata:  

a) téma udržitelné nízkoemisní dopravy. Cílem této části projektu bylo 
přiblížit všem cílovým skupinám (veřejnosti, veřejné správě 
a podnikatelským subjektům) a zpopularizovat problematiku 
nízkoemisní dopravy 

b) téma podpory aktivit cílových skupin (veřejná správa a veřejnost) 
v oblasti implementace principů MA21  

Projektové výstupy a výsledky: 

• osvětová akce „Jezdím jinak aneb Den s alternativní dopravou“ 

• zpracování střednědobého Akčního plánu rozvoje nízkoemisní 
dopravy v Moravskoslezském kraji na léta 2017–2021 

• výpočet uhlíkové stopy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 

• 2x realizace dvoudenního setkání realizátorů MA21 
v Moravskoslezském kraji 

• vydání publikace Příklady dobré praxe v MA21 v Moravskoslezském 
kraji 

5. Vzdělávání v oblasti MA21 a udržitelného rozvoje 

Termín: v průběhu obou let platnosti Akčního plánu  

Náklady: nelze předem stanovit 

Garant: zodpovědný politik pro místní Agendu 21 a pro projekt „Zdravý  
  Moravskoslezský kraj“ 

Zodpovědnost: koordinátor MA21  
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Poznámka: realizace semináře pro zaměstnance kraje a obce kraje, které realizují 
MA21 na téma udržitelný rozvoj a MA21 a realizace semináře pro 
zastupitele Moravskoslezského kraje nebo studenty 

Vyhodnocení: seminář pro zaměstnance byl realizován na podzim roku 2016, seminář 
pro studenty střední školy proběhl v září 2018 

6. Finanční podpora projektů MA21 (systém finanční podpory MA21) 

Termín: v průběhu obou let platnosti Akčního plánu  

Náklady: 500.000,-- Kč/rok/dotační program 

Garant: zodpovědný politik pro místní Agendu 21 a pro projekt „Zdravý 
Moravskoslezský kraj“ 

Zodpovědnost: koordinátor MA21 – příprava a administrace dotací  

Poznámka: motivovat realizátory aktivit MA21 prostřednictvím dotačního programu 
Podpora rozvoje MA21 a oblasti udržitelného rozvoje a dále 
zkvalitňovat svou činnost v této oblasti  

Vyhodnocení: v roce 2017 byl realizován dotační program v rámci kterého bylo 
podpořeno 5 žádostí z oblasti MA21 v celkovém finančním objemu 
582.300,-- Kč 

V roce 2018 bylo v rámci nově vytvořeného dotačního programu – 
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní 
Agendy 21 podpořeno 10 žádostí o celkovém finančním objemu 1,45 
mil. Kč. 

7. Spolupráce Moravskoslezského kraje s Krajskou hygienickou stanicí 
v Ostravě 

Termín: v průběhu obou let platnosti Akčního plánu  

Náklady: nelze předem stanovit, bude záležet na dohodnutých oblastech 
spolupráce 

Garant: zodpovědný politik pro místní Agendu 21 a pro projekt „Zdravý 
Moravskoslezský kraj“ 

Zodpovědnost: koordinátor MA21  

Vyhodnocení: v roce 2017 proběhla jedna akce, na které Moravskoslezský kraj 
spolupracoval s Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě (KHS). Jednalo 
se o akci „Jezdím jinak aneb Den s alternativní dopravou“, na níž KHS 
představila svou činnost.    

                               v roce 2018 KHS participovala na akci Den zdraví, na níž prezentovala 
problematiku odvykání kouření. Zástupce KHS byl také přizván na 
jednání Řídicího výboru pro MA21 
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8. Pořádání a podpora organizace kampaní a osvětových akcí k UR 

Termín:  v průběhu obou let platnosti Akčního plánu, min. 2 kampaně 

a 4 osvětové akce  

Náklady: cca 70.000,-- Kč/kampaň 

Zodpovědnost: koordinátor MA21, zapojená města a obce kraje 

Poznámka:   •  rozšíření akce Na úřad bez auta!, kterou kraj pořádá v rámci 

Evropského týdne mobility o účast dalších obcí a měst v kraji  

• podpora akcí v rámci realizovaných kampaní ke Dni Země, ke Dni 
zdraví a sociálních služeb apod. (dotační program Podpora rozvoje 
MA21 a oblasti udržitelného rozvoje nebo individuální dotace)  

• pořádání akcí v rámci kampaně Evropského týdne mobility 

• pořádání akcí v rámci kampaně Ukliďme Česko 

• pořádání 6. ministerská konference WHO o životním prostředí 

a zdraví (Ostrava, 13. – 15. 6. 2017) 

• v rámci propagace čisté mobility uspořádat jako jednu z akcí 
Elektrojízdu Moravskoslezským krajem – předpokládá se zapojení 
měst využívající dopravní prostředky na alternativní paliva 

• realizace Dne zdraví a prevence na krajském úřadě 

• uspořádání velikonoční a vánoční prodejní výstavy v prostorách 
krajského úřadu – vystavovatelé jsou z řad našich spoluobčanů 
žijících v organizacích poskytujících sociální služby na území 
Moravskoslezského kraje 

• pořádání osvětové akce k problematice onemocnění diabetem 
zaměřené na školní mládež 

• realizace vybraných akcí v rámci zvolených témat z Národní 
strategie Zdraví 2020 – onemocnění diabetes, problematika alergie 
u dětí a mladistvých, stárnutí populace Moravskoslezského kraje – 
index stáří, problematika závislostí, prevence úrazů u dětí, 
pohybové aktivity, problematika paliativní a hospicové péče, která 
vycházejí z dokumentu Zdraví 2020 a jeho akčních plánů 

Vyhodnocení:  vybrané osvětové akce: 
• akce Na úřad bez auta!, která je součástí kampaně s názvem 

Evropský týden mobility, se zúčastnili spolu se zaměstnanci 
krajského úřadu také krajské příspěvkové organizace a úředníci 
městského úřadu v Hlučíně, Opavě, Krnově a Kopřivnici. Do práce 
přišli pěšky, přijeli hromadnou dopravou nebo na kole. Do 
6. ročníku akce se zapojilo přes 700 zaměstnanců ze všech těchto 
subjektů 

• setkání krajských koordinátorů místní Agendy 21 uspořádal 
Moravskoslezský kraj v září 2017 a v říjnu 2018 v rámci své 
metodické a koordinační úlohy v procesu implementace místní 
Agendy 21. Zaměřilo se na tato témata: jak komunikovat MA21, 
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marketingové nástroje a marketingová strategie MA21, netradiční 
akce, příklady dobré (i špatné) praxe 

• realizace osvětové kampaně na podporu využívání alternativních 
pohonů s názvem „Jezdím jinak – Den s alternativní dopravou“, 
která proběhla v rámci kampaně Evropský týden mobility v pátek 
22. 9. 2017, tedy právě symbolicky na Den bez aut u obchodního 
centra Nová Karolina. Pro zájemce kraj připravil soutěže 
s tématikou čisté dopravy, ukázky elektromobilů, elektrokol, 
automobilů na CNG, elektroskútrů a jiných alternativních druhů 
dopravy, VŠB-TUO představila svůj alternativní dopravní prostředek 
roadster StudentCar SCE 

• další akcí byl 2. a 3. ročník akce Den čisté mobility, který byl 
zaměřen na propagaci udržitelné mobility, společenské 
odpovědnosti a předvedení nových technologií a inovací v dopravě. 
Dopolední část byla spojena s ekorally vozidel na alternativní 
pohony, jejichž posádka měla navštívit co nejvíce památek 
opavského Slezska s co nejnižší spotřebou paliva (elektřiny či 
stlačeného zemního plynu). Odpolední část byla věnována 
elektromobilům a inovacím v oblasti dopravy. Akce byla konaná 
v rámci Evropského týdne mobility 

• v dubnu 2017 v rámci kampaně „Ukliďme Česko“ uspořádal 
Moravskoslezský kraj akci „Ukliďme si kousek svého kraje“. 
Dobrovolníci z řad úředníků uklízeli okolí Heřmanického rybníku – 
významné lokality soustavy NATURA 2000 

• v dubnu 2018 znovu kraj uspořádal akci „Ukliďme si kousek kraje“ 
již 4 ročník této akce, dobrovolníci uklízeli přírodní památku 
Přemyšov 

• další akce byly finančně podpořeny prostřednictvím dotačního 
programu nebo individuálních dotací (např. Ekofilm, Dny zdraví, 
Den sociálních služeb, Den Země, Festival medu a písničky – 
včelařské dny v muzeu apod.) 

• kraj spolu s dalšími partnery úspěšně uspořádal 6. ministerskou 
konferenci WHO o životním prostředí a zdraví ve dnech 13. – 
15. 6. 2017 

• dne 29. 3. 2017 uspořádal krajský úřad pro své zaměstnance Den 
zdraví a prevence, kteří měli možnost preventivně podstoupit 
některá drobná vyšetření či měření a od zkušených odborníků si 
nechat poradit, co změnit nebo vylepšit, aby žili zdravě a cítili se 
ještě lépe. Pro velký úspěch této akce krajský úřad uspořádal tuto 
akci i v říjnu 2018 

• krajský úřad v období před vánočními a velikonočními svátky 
uspořádal v prostorách krajského úřadu prodejní výstavy výrobků 
spoluobčanů žijících v organizacích poskytujících sociální služby na 
území Moravskoslezského kraje 

• Den zdraví uspořádal v září 2018 Moravskoslezský kraj ve 
spolupráci s ostravským městským obvodem Porubou. Pro 
veřejnost bylo zdarma připraveno preventivní vyšetření, 
poradenství, služby fyzioterapeuta, odborníků na výživu, cvičení 
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pod širým nebem, kožní ambulanci apod. 
• spanilá jízda elektromobilů e-rally: Mnichov-Praha-Brno-Ostrava 

měla za cíl ukázat, že dnešní elektromobily mohou jezdit levně, 
tiše, bez emisí a že díky dostatečně husté síti veřejných nabíjecích 
stanic spolehlivě zvládnou i delší trasy  

• vzdělávací seminář na téma Udržitelný rozvoj v souvislostech 
a adaptace na klimatické změny uspořádal krajský úřad v září 2018 
pro studenty Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální 
v Ostravě. Byl zaměřen na vysvětlení základních pojmů v oblasti 
udržitelného rozvoje, jeho cílů, jeho význam pro společnost, na 
představení základních principů místní Agendy 21 v ČR. Rovněž 
byla představena problematika klimatických změn, včetně 
vysvětlení základních pojmů a přístupu, jak je možné reagovat na 
klimatické změny ve městech a tím snížit jejich dopady 

9. Plánování s veřejností – Fórum udržitelného rozvoje 

Termín:  pořádání 1x za dva roky   

Náklady: cca 50.000,-- Kč 

Garant: Pracovní skupina pro místní Agendu 21, zodpovědný politik pro místní 
Agendu 21 a pro projekt „Zdravý Moravskoslezský kraj“ 

Zodpovědnost: koordinátor MA21 – příprava  

Poznámka: v tomto období platnosti Akčního plánu se bude fórum konat v červnu 
2017 

Vyhodnocení: v rámci realizace procesu MA21 uspořádal Moravskoslezský kraj 
v květnu 2017 již čtvrté Veřejné fórum udržitelného rozvoje, které bylo 
připraveno jako setkání občanů, organizací a veřejné správy, na kterém 
účastníci společně hledali a snažili se vybrat největší problémy v kraji. 
Z tohoto Fóra nakonec vzešla identifikace celkem 12 nejpalčivějších 
krajských problémů, které byly následně v průběhu měsíce června 
2017 ověřeny anketou na webových stránkách Moravskoslezského 
kraje formou elektronického dotazníku. 

Anketou bylo finálně potvrzeno 9 „TOP“ problémů, resp. 
problematických oblastí Moravskoslezského kraje:  

• podpořit mobilní hospicovou péči 
• podpořit chytrý systém nakládání s odpady 
• zajistit finanční podporu pracovníků v sociálních službách 
• zajistit rekonstrukce silnic v okrajových oblastech 
• zvyšovat finanční gramotnost dospělých 
• zvyšovat prestiž řemeslných oborů 
• zajistit řešení brownfields ve prospěch znovuobnovení života 

v krajině 
• podpořit regionální potraviny (propagace, infrastruktura) 

V září 2017 bylo s těmito 9 „TOP“ problémy vzešlými z Fóra seznámeno 
zastupitelstvo kraje. Pro jejich dlouhodobé řešení byly navrženy 
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finanční a jiné nástroje, které má kraj pro jednotlivé oblasti k dispozici 
(dotační programy, osvětové akce, informační letáky apod.).  

10. Poskytování příkladů dobré praxe do celostátní databáze Národní sítě 
Zdravých měst ČR 

Termín: pravidelně v celém období platnosti Akčního plánu (min. 1x za rok) 

poskytovat informace o příkladech dobré praxe do této databáze  

Náklady:  0,-- Kč  

Garant:  Pracovní skupina pro místní Agendu 21 

Zodpovědnost: koordinátor MA21  

Vyhodnocení: Moravskoslezský kraj během sledovaného období zpracoval publikaci 
Příklady dobré praxe v MA21 v Moravskoslezském kraji, která cíleně 
propaguje aktivity MA21, a to prostřednictvím realizovaných 
komunitních akcí, kampaní, veřejných jednání, kulatých stolů, 
plánovacích dní a předávání zkušeností v oblasti realizace projektů 
spojených s MA21 a udržitelným rozvojem. Na tvorbě publikace se 
podílely pokročilé municipality, které mají v této oblasti dostatek 
zkušeností a mají ostatním subjektům co předat. Publikace se stala 
inspirativní pro ostatní realizátory MA21 

11. Aktualizace webových stránek MA21 

Termín : pravidelně v celém období platnosti Akčního plánu, min. 4 články 

ročně, zapojení do sociálních sítí (Facebook) 

Náklady: 0,-- Kč  

Zodpovědnost: koordinátor MA21 

Vyhodnocení: aktualizace webových stránek probíhala ad hoc, dle realizovaných 
aktivit a kampaní. Postupně se tyto stránky stávají komunikačním 
nástrojem sdílení příkladů dobré praxe, pozvánek apod. v krajském 
systému MA21 

12.  Sledování vybraných indikátorů UR 

Termín: vyhodnocení za každý rok  

Náklady: 0,-- Kč 

Zodpovědnost: koordinátor MA21, Pracovní skupina pro místní Agendu 21, spolupráce: 
odbory KÚ (ZDR, RRC, DSH, ŽPZ) 

Vyhodnocení:  v dubnu 2014 zastupitelstvo kraje schválilo návrh sady indikátorů 
udržitelného rozvoje Moravskoslezského kraje a jejich využívání (jedná 
se např. o indikátory: Podíl populace žijící v oblastech se zhoršenou 
kvalitou ovzduší (OZKO), Hustota silniční dopravní sítě, HDP na 
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obyvatele, Udržitelné využívání území - % podíl zvláště chráněných 
území (ZCHÚ) k rozloze kraje. Tato sada indikátorů obsahuje aktivity 
všech tří pilířů udržitelného rozvoje (ekonomický, environmentální 
a sociální) a představuje ukazatele vývoje určitého vybraného jevu 
v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje (ovzduší, vody, 
přírody, krajiny, průmyslu, zemědělství, dopravy, sociální sféry aj.). 
Tyto indikátory umožňují sledování problematických oblastí a zároveň 
mohou nastínit způsob řešení s nimi souvisejících otázek a témat. 
Uplatnění jednotné sady navržených indikátorů umožňuje také 
prokázat, jak si kraj počíná ve srovnání s jinými kraji, které principy 
MA21 implementují   

13.  Odborné vzdělávání koordinátora MA21 

Termín: 3x ročně účast na školení pořádaném Národní sítí Zdravých měst ČR   

Náklady: cca 1.500,-- Kč/1 školení 

Zodpovědnost: koordinátor MA21 

Poznámka: certifikované proškolování  

Vyhodnocení:  ve vyhodnocovaném období se koordinátor MA21 aktivně zúčastnil 
4 školení pořádaných zastřešující organizací MA21 Národní sítí 
Zdravých měst ČR. Z každého školení obdržel certifikát o absolvování 

14. Zapracování prohlášení o naplňování UR do vybraného strategického 
dokumentu    

Termín: dle termínů zpracování strategických dokumentů  

Náklady: 0,-- Kč 

Garant: zodpovědný politik pro místní Agendu 21 a pro projekt „Zdravý 
Moravskoslezský kraj“ 

Zodpovědnost: koordinátor MA21 

Vyhodnocení: ve vyhodnocovaném období neproběhla žádná zásadní aktualizace 
strategických dokumentů kraje, ve kterých by se dalo uplatnit a zařadit 
prohlášení o naplňování udržitelného rozvoje 

15.  Získávání externích zdrojů pro realizaci aktivit MA21   

Termín: aspirace v obou letech platnosti Akčního plánu, dle existence externích 
zdrojů  

Náklady: nelze předem stanovit, bude záležet na výši krajského kofinancování 

Zodpovědnost: koordinátor MA21 

Poznámka: průběžné sledování výzev 

Vyhodnocení: v roce 2017 Moravskoslezský kraj realizoval za podpory SFŽP a MŽP 
projekt Udržitelný Moravskoslezský kraj, který také v září 2017 zdárně 
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ukončil. V roce 2018 nebyla vyhlášena žádná relevantní výzva 
k předložení projektů, do které by se MSK mohl v rámci MA21 přihlásit   

16.   Pokračování v rozvoji zavedeného systému environmentálního řízení 
a auditu (EMAS) v rámci integrovaného systému řízení krajského úřadu  

Termín: v průběhu obou let platnosti Akčního plánu 

Náklady: opakovaná certifikace min. 95.000,-- Kč/rok  

Garant: zvláštní zástupce vedení krajského úřadu pro EMAS 

Zodpovědnost: koordinátor MA21  

Vyhodnocení: ve sledovaném období kraj rozvíjel systém environmentálního 
managementu a auditu (EMAS). Výsledkem bylo úspěšné ověření 
a schválení Environmentálního prohlášení KÚ MSK za rok 2017. 

Krajský úřad v rámci zvyšování efektivnosti své práce přistoupil 
k provázání zavedených systémů řízení na krajském úřadě do jednoho 
integrovaného systému řízení, který v sobě zahrnuje nejen EMAS, ale 
současně řeší oblast kvality a oblast bezpečnosti. 

17. Spolupráce s odbory zdravotnictví a sociálních věcí na naplňování 
vybraných ukazatelů Národní strategie ochrany a podpory zdraví 
a prevence nemocí Zdraví 2020 

Termín: 2017–2020 

Náklady: nelze předem stanovit  

Garant: zodpovědný politik pro místní Agendu 21 a pro projekt „Zdravý 
 Moravskoslezský kraj“, náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví 

Zodpovědnost: koordinátor MA21  

Poznámka:            vzniklá Poradní skupina pro aktivity Zdraví 2020 v MSK se dohodla na                                   
realizaci aktivit v 6 oblastech, které vycházejí z výše zmíněné Národní                               
strategie Zdraví 2020. 

  Jedná se o tyto oblasti: 

• onemocnění diabetes  
• problematika alergie u dětí a mladistvých  
• stárnutí populace Moravskoslezského kraje – index stáří 
• problematika závislostí  
• prevence úrazů u dětí, pohybové aktivity 
• problematika paliativní a hospicové péče 

Pro každou vybranou oblast bude ustanovena dílčí pracovní skupina, 
která v letošním roce vypracuje plán aktivit. Plány by měly směřovat 
k naplňování cílů jednotlivých oblastí, uvedených v Národní strategii 
Zdraví 2020. V následujících letech budou probíhat aktivity podle 
stanoveného harmonogramu.  

Vyhodnocení: spolupráce s odbory zdravotnictví a sociálních věcí sledovaném období 
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dále probíhala, o čemž svědčí i plánované společné akce, na kterých 
tyto odbory participovaly, jako např. Den zdraví. Tyto odbory byly 
rovněž aktivní i v jiných, výše zmíněných oblastech – vytvoření Senior 
pointů, připojení se ke kampani "DOMA. Týden pro mobilní hospice", 
telemedicína, kampaň Respektuj 18. Projekt Komunitní práce v MSK – 
zapojení sociálně vyloučených lokalit – aplikace principů komunitního 
plánování, zvýšení kompetencí, sdílení informací, emoční podpora 
a vzdělávání neformálních pečovatelů o blízkou osobu se zdravotním 
postižením     

18. Zveřejnění vybraných datových sad  

Termín: 2017–2018 

Náklady: nelze předem stanovit  

Garant: zodpovědný politik pro místní Agendu 21 a pro projekt „Zdravý  
 Moravskoslezský kraj“ 

Zodpovědnost: koordinátor MA21, odbor INF  

Poznámka: v rámci vytváření pozitivního image Moravskoslezského kraje a jeho 
krajského úřadu publikovat takové datové sady, které jsou významné 
pro dosažení zlepšení kvality života v kraji, životního prostředí a zvýšení 
efektivity a transparentnosti veřejné správy 

Vyhodnocení: během období 2017–2018 byly publikovány tyto nové datové sady: 

• krajská síť sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 
• koupaliště a vodní plochy 
• rozhledny a vyhlídkové věže 
• autokempy 
• otevřené chrámy 
• kultura a památková péče 

 

 

 

 

 

 

 


