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Akce je součástí projektu NSZM ČR „STRATEG-2: 
Strategické řízení v obcích o stupeň výše “ 

podpořeného finančními prostředky z ESF a ze 
státního rozpočtu  v rámci Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost.

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na 
realizaci projektu
tnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na 
realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.



Dvanáct krůčků 
Dvanáctky v roce 2017



1. První čtyři audity UR

• Správa věcí veřejných a územní rozvoj

• Životní prostředí

• Udržitelná výroba a spotřeba

• Doprava



2. Aktivity v oblasti řízení kvality

• Zapojení v projektu Mozaika /Portfolio, 
příprava na ČSN ISO 9001/2016

• Účast v pilotním projektu MV k ověřování 
Metodického doporučení k řízení kvality v 
územních samosprávných celcích



3. Příprava a podání žádosti do
OPZ 117 Efektivní veřejná správa 

• Projekt Efektivní a participativní správa MČ 
Praha 12



4. Zlepšení účasti při výběru priorit 

• Veřejné fórum 

118 obyvatel 

• Ověřovací anketa

839 obyvatel



5. Obohacení kalendáře veřejných akcí 

• Cyklus  seminářů k bezpečnosti a ochraně práv 
občanů pro veřejnost pořádaný ve spolupráci s 
Policejní akademií ČR 

• Otevření stálé expozice replik prehistorických 
nálezů „Doba bronzová v Praze 12“

• Předání výnosu sbírek z akcí MA21 pro 
charitativní projekt Stonožka 



6. Rozšíření komunikačních pomocí 
moderních médií

• Aplikace Dvanáctka v mobilu

• Nová koncepce novin Praha 12

• Intenzivnější využívání facebook, 

TV Praha, YouTube



7. Projekty na školách 

• ZŠ a MŠ Angel- stříbrný certifikát projektu 
Skutečně zdravá škola 

• Pocitové mapy na školách našich ZŠ 

• Implementace MAP vzdělávání 



8. Příprava republikového kola 
Antifetfestu



9. Úspěšná realizace aktivit v rámci 
projektu Dvanáctka žije zdravě 2017 

• Den zdraví 

• Zdraví do škol

• Vzdělávací aktivity v rámci "Bramborobraní"

• Výživová beseda s ochutnávkou na téma dýně 
ve zdravé výživě"



10. Zahájení spolupráce na projektu 
komunitního využití areálu bývalého 

cukrovaru „Cukrkandl“



11. Energetická šetrnost 

• Zpracování a přijetí energetické koncepce

• Náhrada běžného referentského auta 
elektromobilem



12. Podpis smlouvy na vybudování  
Nové radnice


