
SETKÁNÍ (NEJEN) ZDRAVÝCH 
MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

Praha, 6. března 2018

www.ZdravaMesta.cz/setkani-MC-2018 

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.



Praha 15 je městská část na 
jihovýchodě Prahy 

Rozloha 1024,94 ha, 

Horní Měcholupy a Hostivař. 

Vznikla 18. listopadu 1994. 

32 590 obyvatel.

Městská část 

Praha 15



 Proč jsme se přihlásili: MA21 je nástroj kvality pro obce, lepší než ISO 

9001,slibovali jsme zapojení veřejnosti do rozhodování MČ 

 Koordinátor(ka) MA21: Nejdůležitější článek, který rozhoduje o 

úspěšné/ neúspěšné implementaci 

 Národní síť zdravých měst: Podpora zodpovědného politika a 

koordinátora MA21, školení, podpora při pořádání Fóra zdravé MČ 

3. 8. 2016

Schváleno

Zapojení MČ 

Praha 15 do 

procesu MA 21

23. 11. 2016

Schválena 

organizační 

struktura a plán 

činností

28. 6. 2017

Zřízení pracovní 

skupiny a 

zařazení do 

NSZM ČR

Městská část 

Praha 15



„Můžete mít 

buď výmluvy 

nebo 

výsledky. 

Nikdy ne 

obojí.“

Arnold 

Schwarzenegger

„Nikdy neříkejte, že něco nejde. 

Dříve či později se najde někdo, 

kdo neví, že to nejde. A dokáže to.“

William Wilberforce



9. 8. 2017

Deklarace k podpoře 

udržitelného rozvoje, 

zdraví a kvality 

života

22. 9. 2017 

Záložka na webu

http://www.praha15.c

z/mestska-

cast/zdrava-

mestska-cast-a-

mistni-agenda-21/

Průběžné 
informování 

občanů 
prostřednictvím 

Hlasatele

 Vytvořili jsme Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje, kterou se 
městská část zavázala k plnění doporučení mezinárodních dokumentů EU 
a OSN, potvrzuje aktivní realizaci projektu Zdravé město a místní Agenda 
21 a zavazuje se k strategickému rozvoji Městské části Praha 15 

 V zájmu informovanosti občanů jsme zřídili na webových stránkách 
městské části samostatnou záložku pro MA 21 a o všem důležitém 
informujeme také články našem měsíčním zpravodaji Hlasatel

Městská část 

Praha 15



Participační setkání 

Měcholupská náves

13. 9. 2017

Diskuzní fórum 

Zdravé městské 

části Praha 15

13. 11. 2017

Setkání s podnikateli

10. 4. 2017

Sportovní den pro 

zdraví a pohyb celé 

rodiny

10. 9. 2017

Dokázali 

jsme

Plánujeme

Diskuzní 

fórum Zdravé 

městské části 

Praha 15

12. 11. 2018

Zdravá Praha 15

15. 5. 2018

Den úcty 

ke stáří

8. 4. 2018

Získali jsme kategorii „D“

Leden 2018

Městská část 

Praha 15


