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1. Naplňování kritérií MA21 – obhájení kategorie „C“ a příprava na splnění kritérií kategorie „B“  
Město Mladá Boleslav je členem NSZM od r. 2003 a prostřednictvím projektu Mladá Boleslav – Zdravé 
město naplňuje Databázi MA21. V roce 2016 obhájilo Zdravé město Mladá Boleslav kategorii „C“. 
Předpokladem splnění této kategorie je aktivní zapojování veřejnosti a zpětná vazba politického 
vedení. V průběhu roku 2017 by rádo Zdravé město MB naplnilo alespoň 2 kritéria z kategorie „B“.  
Termín splnění: do 31. 10. 2017 
Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21, Komise PZM a MA21  
Spolupráce: partnerské organizace PZM a MA21  
 
2. Zlepšit propagaci PZM a MA21  
Jelikož se ukazuje jako nezbytné dostat aktivity PZM a MA21 více do povědomí veřejnosti, je třeba 
zvýšit medializaci veškerých aktivit PZM a MA21 (např. více článků o aktivitách PZM a MA21 v 
místním tisku, web projektu, informační leták, využívání sociálních sítí k propagaci akcí).  
Termín splnění: v průběhu roku 2017 
Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21, Komise PZM a MA21  
Spolupráce: partnerské organizace PZM a MA21 
  
3. Aktivní zapojení do celostátních komunitních kampaní – větší propagace včetně výlepu 
plakátů  
Jedná se o tyto osvětové kampaně: Den Země (22. 4.), Den bez tabáku (31. 5.), Dny bez úrazů (3. – 
13. 6.), Evropský týden mobility (16. – 22. 9.), Dny zdraví (4. – 17. 10.).  
Zdravé město Mladá Boleslav realizuje ve spolupráci s partnerskými organizacemi v průběhu roku 
několik komunitních a osvětových kampaní. V této tradici bychom rádi pokračovali i nadále a 
komunitní kampaně opět zrealizovali. Rádi bychom udrželi tradici i pro kampaně, které zde ještě 
nejsou moc známé, jedná se o Den bez tabáku,Dny bez úrazů, Den architektury a Den seniorů.  
Termín splnění: do 30. 11. 2017  
Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21, Komise PZM a MA21  
Spolupráce: Odbory Magistrátu, partnerské organizace PZM a MA21, MŠ, ZŠ, SŠ 
  
4. Pořádání veřejných projednávání (tzv. kulatých stolů)  
V roce 2016 se konal jeden tématický kulatý stůl. 
Předpokladem pro rok 2017 je pořádání min. jednoho kulatého stolu. 
Termín splnění: do 30. 11. 2017  
Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21, Komise PZM a MA21  
Spolupráce: dotčené odbory Magistrátu, partnerské organizace města  
 
5. Pořádání Fóra Zdravého města  
Fórum Zdravého města (FZM) je ročně se opakující veřejné projednání k celkovému rozvoji. 
Účastníci se zde mohou vyjádřit k jakémukoli tématu, problému či oblasti, která je z jejich pohledu 
problematická a zaslouží si pozornost. Hlavním společným výstupem je formulace 10-ti 
nejzásadnějších problémů z pohledu obyvatel – tzv. „desatero problémů“ (10P). Tyto i další 
problémy, náměty a připomínky k rozvoji jsou zpracovány do tzv. Plánu zdraví a kvality života.  
V rámci zlepšování kvality FZM a rozšiřování inspirace pro realizaci akce by měl koordinátor, 
případně člen Komise PZM a MA21 či politik navštívit 1 až 2 FZM ve městech s rozvinutější MA21 
(přenos dobré praxe).  
Termín splnění: do 30. 11. 2017  
Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21, Komise PZM a MA21  
Spolupráce: dotčené odbory Magistrátu, partnerské organizace PZM a MA21 
 
6. Získávání externích zdrojů na realizaci MA21  
Pokusit se získat podporu aktivit ZM a MA21 spoluprací se Zdravou firmou ŠKODA-AUTO a.s.  
Termín splnění: do 30. 11. 2017 
Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21  
Spolupráce: dotčené odbory Magistrátu, partnerské organizace PZM a MA21, Komise PZM a MA21 
 
7. Akreditované vzdělávání koordinátora  
Vzdělávání koordinátora PZM a MA21 je důležité nejen pro získání zkušeností a dobré praxe, ale 
doklad o ukončeném akreditovaném vzdělávání je také nezbytný pro postup do vyšší kategorie dle 
kritérií MA21. Plánem na rok 2016 je obhájení tzv. Zlatého certifikátu koordinátora PZM a MA21. 
Termín splnění: do 30. 11. 2017  
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Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21  
Spolupráce: NSZM  
 
8. Průběžná práce s IS NSZM DataPlán  
DataPlán NSZM umožňuje především správu a aktualizaci komunitních plánů zdraví a kvality života, 
a v nich definovaných největších problémů ve městě – tzv. „10P“, a jejich vazbu na aktuální 
rozpočty či expertní strategické plány. 
Termín splnění: do 31. 12. 2017  
Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21  
Spolupráce: NSZM  
 
9. Dokončení Zdravotního plánu popř. pořízení Profilu zdraví 
Město Mladá Boleslav nechalo do konce roku 2013 zpracovat Analýzu zdravotního stavu, na kterou by 
měla navazovat příprava Zdravotního plánu, který je důležitou součástí strategické dokumentace 
města. Koncem roku 2010 se uskutečnilo 1. setkání pracovního týmu pro přípravu Zdravotního plánu 
města a v roce 2016 by měl být Zdravotní plán zahájen v jeho zpracování a popřípadě pořízení 
Profilu zdraví. 
Termín splnění: do 31. 12. 2017  
Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, Komise PZM a MA21  
Spolupráce: NSZM, zástupci organizací zabývajících se podporou zdraví 
 
10. Zpracovat min. jeden „Příklad dobré praxe“ – zveřejněný na internetovém portálu NSZM ČR  
Příklady dobré praxe jsou osvědčené postupy a řešení, které v sobě zároveň zahrnují prvky inovace, 
nové myšlenky a nápady. Jejich shromažďování vytváří prostor a motivaci pro vzájemné učení se 
jeden od druhého, sdílení know-how a zkušeností.  
Termín splnění: do 30. 11. 2017 
Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21  
Spolupráce: NSZM, Komise PZM a MA 21 
  
11. Trvale rozšiřovat kvalitu realizovaných aktivit MA21  
Rozšíření spolupráce s neziskovým sektorem, rozšiřování spolupracujících partnerských organizací. 
Zajistit podpis memoranda o spolupráci se Zdravou firmou ŠKODA-AUTO a.s. a rozšířit okruh 
spolupracujících firem a organizací – dohody o partnerství. 
Termín splnění: do 31. 12. 2017 
Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21, Komise PZM a MA21  
Spolupráce: NSZM, partnerské organizace PZM a MA21, dotčené odbory Magistrátu 
 
12. Zrealizovat partnerský projekt se Zdravou školou – zapojení studentské mládeže 
Zapojení místní mládeže do rozhodování o budoucnosti udržitelného rozvoje města je velmi 
důležité. Navrhujeme realizovat partnerský projekt s účastí studentské mládeže z kolektivu Zdravé 
školy 5ZŠ Dukelská v MB. 
Termín splnění: do 30. 11. 2017 
Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21, Komise PZM a MA21  
Spolupráce: NSZM, partnerské organizace PZM a MA21, dotčené odbory Magistrátu, místní ZŠ, SŠ. 
 
13. Pokračovat v partnerském projektu – Aktivní rodina 
Zapojení místní veřejnosti v účasti na kulturních, společenských, sportovních i osvětových akcích 
Zdravého města i partnerských organizací formou motivace, informovanosti a bonusů při účasti 
rodiny – propojení vicegeneračních aktivit. Principem je dát veřejnosti možnost trávit aktivně čas se 
svou rodinou. 
Termín splnění: do 31.12. 2017 
Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21, Komise PZM a MA21  
Spolupráce: NSZM, partnerské organizace PZM a MA21, dotčené odbory Magistrátu, místní ZŠ, SŠ. 


