AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ MA21 PRO ROK 2015
Na základě realizovaných aktivit místní Agendy 21, jejich vyhodnocení dále pak podnětů
Strategického týmu řízení a rozvoje MČ Praha 14, členů Výboru pro výchovu, vzdělávání a
Místní Agendu 21 a organizací spolupracujících na realizaci MA21 je sestaven Plán zlepšování
MA21 pro rok 2015, který tvoří základní dokument rozvoje místní Agendy 21 pro rok 2015.
Plán zlepšování je nástroj formulující zlepšení a pokroky, kterých má být dosaženo v roce
2015 v rámci procesů MA21. Jeho součástí je také vyhodnocení Plánu zlepšování pro rok
2014.
1. REALIZACE PŘÍPRAVNÝCH KROKŮ PRO POSTUP DO KATEGORIE „B“ V ROCE 2016
Postupně plnit kritéria 1 – 20 hodnocení MA21 a zajistit realizaci podmínek nutných pro
vstup do kategorie „B“ dle pravidel schválených Pracovní skupinou MA21.
Termín:
průběžně 2015
Provede:
koordinátor MA21, KS OSPK, odbory ÚMČ
Výstup:
žádost o vstup do kategorie „B“
2. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ
Nastavit kvalitní strategické řízení a plánování v rámci ÚMČ Praha 14 na základě schváleného
Strategického plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2015 – 2025. Strategický plán a jeho
akční plán aktualizovat, monitorovat a vyhodnocovat. Zajistit stálé členství nebo externí
spolupráci městského architekta a manažera energetiky ve Strategickém týmu pro řízení a
rozvoj městské části Praha 14.
Termín:
Provede:
Výstup:

2015
RMČ, KS OSPK, odbory ÚMČ
usnesení ZMČ

3. INSTITUCIONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ MA21
Institucionálně a organizačně zajistit procesy MA21 v rámci ÚMČ Praha 14. Ustanovit politika
Zdravé městské části a místní Agendy 21 a Komisi komunitního plánování a MA21. Komise
bude aktivně spolupracovat na rozvoji Zdravé městské části a MA21 a bude významným
partnerem koordinátora a politika Zdravé městské části a MA21.
Termín:
Provede:
Výstup:

2015
RMČ, ZMČ
usnesení RMČ, ZMČ
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4. ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI DO ROZHODOVÁNÍ
Zefektivnit komunikaci s veřejností, zvyšovat míru zapojování veřejnosti do rozhodovacích
procesů. Zapojovat mladé lidi do aktivit a rozhodování městské části. Zajistit efektivní
komunikaci vedení městské části s Žákovským zastupitelstvem a pomáhat realizovat
kreativní nápady, přínosné pro rozvoj mladých lidí obecně. Uspořádat Veřejné fórum Zdravé
MČ, Dětské fórum a tematicky zaměřená veřejná setkání a debaty s občany.
Termín:
Provede:
Výstup:

průběžně 2015
koordinátor MA21, KS OSPK
FZMČ, DF, veřejná projednání

5. USPOŘÁDAT OSVĚTOVÉ AKCE A KAMPANĚ
Uspořádat kampaně a osvětové akce k udržitelnému rozvoji pro různé cílové skupiny.
Připravovat podmínky pro realizaci nových kampaňových projektů.
Zorganizovat kampaň - Dny mobility
Zorganizovat kampań - Dny bez tabáku
Zorganizovat osvětovou akci pro seniory
Zorganizovat osvětovou akci k udržitelnému rozvoji na vybrané téma
Termín:
Provede:
Výstup:

průběžně 2015
KS OSPK, OSVZ, ve spolupráci s realizačními týmy
zrealizované kampaně a osvětové akce

6. ROZVÍJET A PROHLUBOVAT SPOLUPRÁCI S PODNIKATELSKÝMI SUBJEKTY
Realizovat přípravné kroky pro zpracování koncepce podpory podnikání. Provést analýzu
nástrojů a možností podpory podnikání na městské části Praha 14. Získat partnery
z komerčního sektoru k systematické spolupráci na zlepšování prostředí MČ Praha 14 a
kvality života obyvatel.
Termín:
Provede:
Výstup:

průběžně 2015
KS OSPK, ve spolupráci s realizačním týmem
analýza podnikatelského prostředí na městské části Praha 14

7. PLÁNOVÁNÍ PROJEDNÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ S VEŘEJNOSTÍ
Zvyšovat míru zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů, zejména naplánovat veřejná
projednání vybraných investičních akcí.
Termín:
Provede:
Výstup:

2015
KS OSPK
realizovaná projednání investičních akcí

-2-

8. ROZVOJ KOMUNITNÍCH AKTIVIT PRAHY 14
Podporovat rozvoj spolkového života vlastních aktivit obyvatel a efektivně vytvářet
podmínky pro komunitní život. Posílit spolupráci s komunitami a systematicky podporovat
komunitní život na Praze 14 s dlouhodobým cílem zajistit kontinuální proces komunitního
plánování. Nastavit efektivní fungování lokální komunitní koordinace pro posilování rozvoje
komunitního života a vybudování lokálního partnerství.
Termín:
Provede:
Výstup:

2015
KS OSPK, P14kulturní, komunitní koordinátoři
zrealizované komunitní projekty, systém podpory komunitních akcí

9. PODPORA DOBROVOLNICTVÍ
Podporovat spolupráci neziskových organizací s orgány místní samosprávy a podílet se na
rozvoji komunitního dobrovolnictví.
Termín:
Provede:
Výstup:

2015
KS OSPK
podpořené organizace a projekty, dobrovolnické centrum

10. INDIKÁTORY UR
Vyhodnotit aktivity v oblasti hodnocení udržitelného rozvoje na městské části Praha 14.
Stanovit sadu místně specifických indikátorů, které budou odrážet stav a rozvoj městské
části. Provést a sledovat vybrané indikátory ECI (Společné evropské indikátory).
Termín:
Provede:
Výstup:

2015
pracovní skupina včetně koordinátora MA21 ve spolupráci s externími
pracovníky
specifická sada indikátorů, sledování indikátorů ECI

11. HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O MA21
Zpracovat a předložit hodnotící zprávu o rozvoji MA21.
Termín:
Provede:
Výstup:

2015
koordinátor MA21, KS OSPK
usnesení RMČ, zveřejnění

12. VZDĚLÁVÁNÍ
Akreditované vzdělání koordinátora MA21 je důležité pro získání odborných znalostí a
zkušeností. Doklad o ukončeném akreditovaném vzdělání je nutností pro postup do
kategorie „ B“. Účastnit se škol NSZM a dalších vzdělávacích akcí.
Termín:
Provede:
Výstup:

průběžně 2015
koordinátor MA21, KS OSPK
zlatý certifikát koordinátora MA21
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Seznam zkratek
DF – Dětské fórum
FZMČ – Fórum Zdravé městské části Praha 14
IS NSZM – informační systém Národní sítě Zdravých měst
KS OSPK – Kancelář starosty, oddělení strategického plánování a komunikace s občany
NSZM -–Národní síť Zdravých měst
NNO – nevládní neziskové organizace
MA21 – místní Agenda 21
OSVZ – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
RMČ – Rada městské části
STRR ÚMČ – strategický tým pro řízení a rozvoj
UR – udržitelný rozvoj
ÚMČ – úřad městské části
VVVMA21 – Výbor pro výchovu, vzdělávání a místní Agendu 21
ZM – Zdravá města
ZMČ – Zastupitelstvo městské části
ŽZ – Žákovské zastupitelstvo Prahy 14
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VYHODNOCENÍ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ MA21 PRO ROK 2014
1. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ
Nastavit kvalitní strategické řízení a plánování v rámci ÚMČ Praha 14 na základě
připravovaného strategického plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2015 – 2025. Nastavit
systém aktualizace, monitoringu a vyhodnocení. Zpracovat dvouletý akční plán k zavádění
strategického plánu. Plán bude veřejně projednán s účastí laické i odborné veřejnosti a
zástupci podnikatelského sektoru. Relevantní podněty a připomínky budou následně
zapracovány do textu dokumentu. Naplňování strategického plánu bude MČ monitorováno a
následně vyhodnoceno Strategickým týmem pro řízení a rozvoj.
Termín:
Provede:
Výstup:

2014
Rada MČ
usnesení ZMČ

Plnění: ANO
Projekt běží od ledna 2013 do prosince 2014. Základními výstupy Strategický plán rozvoje MČ
Praha 14 pro období 2015 – 2025 a Akční plán MČ Prha 14 na období 2015 – 2016. První
viditelnou aktivitou projektu byl vzdělávací cyklus zaměřený na další zkvalitňovaní a
prohlubování zkušeností v oblasti strategického plánování a řízení. Vzdělávací cyklus byl
určený vybraným pracovníkům úřadu, členům zastupitelstva a dalším vybraným osobám z řad
odborné veřejnosti. Následně došlo k vytvoření odborných skupin. Tyto skupiny byly složeny
s osob, které se zúčastnili vzdělávací části projektu a dle své odbornosti byli začleněni do sekcí
školství, sport a kultura; sociální a zdravotní péče; hospodářství a podnikání; doprava a životní
prostředí; územní plán a rozvoj území. Samotná tvorba strategického plánu pak byla
rozdělena do dvou kroků, analytická část a návrhová část. Analytická část zahrnovala
demografickou studii, analýzu kvality života a potřeb obyvatel a generel dopravy sestávající z
analýzy, konceptu řešení a návrhu řešení. Při tvorbě návrhové části byly využity odborné
skupiny, které se podílely jak na tvorbě výchozí SWOT analýzy jednotlivých oblastí, tak
zejména na vytyčení jednotlivých strategických okruhů. Činnost odborných skupin byla dle
projektu ukončena v červenci. Následně byl návrh strategického plánu a akčního plánu
zveřejněn na webových stránkách, relevantní připomínky zapracovány a v září proběhlo v
souladu s projektem 7 veřejných projednání za účasti široké i odborné veřejnosti. Následovalo
schválení RMČ a ZMČ.
2. ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI DO ROZHODOVÁNÍ
Postupovat v zapojování veřejnosti na základě zpracovaného Systému pro komunikaci a
zapojování veřejnosti, zvyšovat míru zapojování a zajistit efektivní komunikaci a kontinuální
proces komunitního plánování. Uspořádat Fórum Zdravé MČ a Dětské fórum.
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Termín:
Provede:
Výstup:

duben 2014, anketa květen 2014
KS OSPK, VVVMA21, STRR
usnesení ZMČ, RMČ, „10P“, aktualizovaný Komunitní plán Zdravé MČ Praha 14

Plnění: ANO
Zapojování veřejnosti probíhá systematicky dle Fórum Zdravé městské části proběhlo 16.
dubna 2014. Účast 70 lidí. Anketa proběhla od 5. do 25. 5. 2014. Z problémů definovaných
na Fóru Zdravé MČ vzešlo 7 ověřených problémů (P7), které jsou zařazeny do Komunitního
plánu Zdravé MČ Praha 14. Dětské fórum proběhlo 9. dubna 2014, účastnilo se přes 100 žáků
základních a středních škol Prahy 14. Anketa proběhla společně s anketou k Fóru Zdravé MČ
Praha 14. V roce 2014 bylo realizováno 15 veřejných projednání a kulatých stolů.
3. USPOŘÁDAT OSVĚTOVÉ AKCE A KAMPANĚ
V rámci uplatňování principů MA21 uspořádat kampaně a osvětové akce pro různé cílové
skupiny.
Zorganizovat kampaně - Setkání kultur, Den Země, Dny Zdraví
Zorganizovat osvětové akce pro děti a mládež - Komunitní prevence kybernetické kriminality
a rizikových jevů spojených s online komunikací, Podpora zdraví prevence zdravotních rizik
pro žáky ZŠ a SŠ
Zorganizovat osvětovou akci pro seniory
Zorganizovat osvětovou akci k udržitelnému rozvoji na vybrané téma
Termín:
Provede:
Výstup:

2014
KS OSPK, OSVZ, ve spolupráci s realizačními týmy
záznamy z osvětových akcí, zprávy z kampaní, prezenční listiny

Plnění: ANO
V březnu 2014 byla uspořádána osvětová akce na téma kompostování, která proběhla v rámci
otevření první komunitní zahrady na Praze 14. V dubnu 2014 již nekolikátým rokem proběhla
ekologicky zaměřená kampaň Den Země. Tradicí se také stává kampaň Setkání kultur, jejíž hlavní

myšlenkou je přiblížit majoritní skupině menšiny, které žijí v sousedství vedle nich a naopak a
pokusit se vytvořit prostor pro vzájemné sblížení, poznání se.
V průběhu roku 2014 byly realizovány preventivní aktivity zaměřené na kyberšikanu a další
související jevy s cílem seznámit pedagogy a další pracovníky (sociální pracovníci, pracovníci
NZDM apod.) a rodiče s tímto jevem, a také preventivně působit na děti. Na základních
školách je realizován projekt primární a částečně sekundární prevence zaměřené proti
veškerým projevům extremismu s cílem zprostředkovat informace o problematice
extremismu a zvyšovat právní povědomí dětí a mládeže. Dlouhodobě je na základních
školách Prahy 14 realizován program specifické primární prevence sociálně patologických
jevů.
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V září 2014 proběhla několikadenní kampaň Dny Zdraví. V Domově pro seniory byla
uspořádána diskuse na téma „Zdravotnictví“. Akce byla určená seniorům a byla zaměřená na
problematiku dostupnosti zdravotní péče, cen léků a poplatků.
4. PROPOJIT SPOLUPRÁCI S ŽÁKOVSKÝM ZASTUPITELSTVEM PRAHY 14, ZORGANIZOVAT
DĚTSKÉ FÓRUM
Spolupracovat s Žákovským zastupitelstvem a uspořádat „simulační hru o komunální
politice“. Podpořit a spoluorganizovat Dětské fórum 2014. Spolupracovat na projektech ŽZ.
Termín:
Provede:
Výstup:

průběžně 2014
KS OSPK, odbory ÚMČ, Zastupitelstvo MČ
Dětské fórum 2014, „simulační hra o komunální politice“

Plnění: ANO
Žákovské zastupitelstvo Prahy 14 se pravidelně schází 1 měsíčně za účasti koordinátora
MA21 a zástupce politické reprezentace. V I. pololetí školního roku 2014 /2015 se žákovští
zastupitele připravovali na simulovanou hru o komunální politice, kde simulovali fiktivní
politické strany a řešili konkrétní problémy městské části. Celá akce byla zdokumentována. Z
dvoudenní simulované hry o komunální politice vznikl videozáznam, který lze shlédnout na
https://www.youtube.com/watch?v=qLD029hj0LE&feature=youtu.be. Žákovské
zastupitelstvo ve spolupráci s koordinátorem MA21 uspořádalo Dětské fórum. Dětské fórum
proběhlo 9. dubna 2014, účastnilo se přes 100 žáků základních a středních škol Prahy 14.
Dětské fórum proběhlo za účasti kulturní atašé Amerického velvyslanectví v Praze a ředitele
Domu národnostních menšin. Anketa proběhla společně s anketou k Fóru Zdravé MČ Praha
14 od 5. do 25. 5. 2014. Ověřené problémy byly zapracovány do Komunitního plánu Zdravé
MČ Praha 14. Žákovské zastupitelstvo v rámci svých jednání řešilo s politiky a vedoucími
příslušných odborů revitalizaci veřejného prostranství v okolí základní školy Vybíralova.
5. ZAPOJOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO SEKTORU DO AKTIVIT MČ PRAHA 14
Získat partnery z komerčního sektoru k systematické spolupráci na zlepšování prostředí MČ
Praha 14 a života obyvatel.
Termín:
Provede:
Výstup:

2014
KS OSPK, vedení MČ Praha 14
společně zrealizované akce, projekty

Plnění: ANO
V rámci mezinárodního projektu, který probíhá s odkazem na evropskou strategii Evropa
2020 „Chytrý růst“ je realizována od července roku 2012 je podpora začínajících
podnikatelům v regionu. Hlavním bodem projektu pro Prahu 14 bylo vytvoření SMART
pointu - kontaktního místa, které je otevřeno v budově úřadu Městské části Praha14. Je to
místo, kam mohou začínající podnikatelé přijít se svými dotazy a potřebami a je přímo
propojeno s Inovacentrem ČVUT. Smart point nabízí právní služby – poradenství týkající se
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zvolení vhodné formy podnikání – Registrace podnikatelského subjektu a další možnosti
poradenství v oblasti:
1.
2.
3.
4.
5.

poradenství k dani z příjmu, k zaměstnanecké dani
poradenství k náležitostem správy sociálního zabezpečení
poradenství k náležitostem zdravotního pojištění
poradenství k daňovému kalendáři
poradenství k náležitostem daňových dokladů

Další spolupráce s komerčním sektorem probíhá pravidelně na osvětových a vzdělávacích
kampaních, kulturních, volnočasových, sportovních a zábavných akcích určených pro
veřejnost. Spolupráce probíhá na bázi sponzorských příspěvků (finanční dary, zboží, služby
atd.). Podařilo se zajistit spolufinancování výstavby nových dětských hřišť, kompletní
financování senior parku a workoutového hřiště pro teenagary a dalších aktivit.
6. PROPAGACE AKTIVIT ZDRAVÉ MČ PRAHA 14 A MA21
Na základě aktualizované marketingové a propagační strategie MČ Praha 14 propagovat
aktivity zaměřené na Zdravou MČ Praha 14 a MA21.
Termín:
Provede:
Výstup:

2014
KS OSPK, P14kulturní
Komunikační strategie, tiskové zprávy

Plnění: ANO
Od léta 2014 je plně funkční nový webový portál MČ Praha 14 financovaný z projektu ICT pro
Prahu 14 financovaného z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost. Součástí je i
nová podoba propagace aktivit Zdravé MČ Praha 14, zavedení kalendáře akcí na úvodní
webové stránce MČ a on-line kulturního přehledu pro Prahu 14. Kulturní přehled existuje
také v tištěné podobě, A1 ve výlepu, a je distribuován ve více jak 50 místech v ZŠ, MŠ a NNO
Prahy 14. Propagace aktivit MA21 dále probíhá na webových stránkách P14kulturní,
Plechárny a NSZM a pravidelně v měsíčníku Čtrnáctka a v pražských mediích.
7. POSÍLENÍ SPOLUPRÁCE S KOMUNITAMI PRAHY 14
Podporovat rozvoj komunitního života, posílit spolupráci s komunitami a vyvářet pro ně
podmínky. Spolupracovat s Praha14 kulturní na podpoře komunitního života a při realizaci
komunitních projektů. Cílem je posílení překlenující identity Prahy 14, omezení radikalizace
komunit a budování partnerství občanů, nestátních neziskových organizací, soukromých
subjektů a státu.
Termín:
Provede:
Výstup:

2014
P14kulturní, KS OSPK
komunitní projekty

Plnění: ANO
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Příspěvková organizace Praha14kulturní zřízená MČ Praha 14 organizuje a podporuje v rámci
svého působení komunitní a spolkové činnosti na území Prahy 14. Od ledna 2014 na Praze 14
působí komunitní koordinátoři -terénní výzkumníci, kteří napomáhají rozvoji aktivního
komunitního života. V lokálním prostředí hledají příležitosti pro zapojení obyvatel a zvýšení
kvality života. Hlavním cílem práce komunitních koordinátorů je:
podporovat proaktivní obyvatele a komunitní skupiny
zlepšit komunikaci mezi komunitami napříč, mezi komunitami a radnicí či dalšími
subjekty.
budovat partnerství občanů s městskou částí, neziskovými organizacemi i
soukromými subjekty.
zapojovat komunitní skupiny do správy věcí veřejných a tím tvořit participativní
demokracii.
Komunitní koordinátoři jsou stálými hosty Výboru pro výchovu, vzdělávání a MA21.
Městská část Praha 14 otevřela na jaře 2014 v rámci aktivní podpory komunitního života
Půjčovnu vybavení Prahy 14, kde si organizace, spolky, komunity či jednice mohou zdarma
zapůjčit venkovní mobiliář, technické vybavení či volnočasové vybavení pro aktivity přínosné
pro komunitní život.
8. INICIOVAT A ZPROSTŘEDKOVAT KOMUNIKACI MEZI NEZISKOVÝM SEKTOREM A
KOMERČNÍM SEKTOREM
Propojit komerční a neziskový sektor, zprostředkovat komunikaci, zajistit vzájemné kontakty.
Uspořádat společnou akci pro komerční a neziskový sektor.
Termín:
Provede:
Výstup:

2014
KS OSPK
společné akce, projekty

Plnění: ČÁSTEČNĚ ANO
V lednu 2014 proběhlo setkání městské části Praha 14 s NNO. NNO byly informovány o
možnostech podpory jejich činnosti ze strany městské části a P14kulturní.
Komunikační kanály - distribuce informací (katalog NNO, newsletter Společně pro
14ku,web MČ Praha 14 a P14kulturní, FB, nové výlepové plochy, plastové stojánky na
letáky, kulturní přehled online a tištěný)
Veletrh NNO – Městečko volnočasových aktivit
Grantový systém
Půjčovna vybavení MČ Prahy 14
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9. VZDĚLÁVÁNÍ
Akreditované vzdělání koordinátora MA21 je důležité pro získání odborných znalostí a
zkušeností. Doklad o ukončeném akreditovaném vzdělání je nutností pro postup do
kategorie „ B“. Účastnit se školení NSZM a dalších vzdělávacích akcí.
Termín:
Provede:
Výstup:

průběžně 2014
koordinátor MA21, KS OSPK
prezenční listina

Plnění: ANO
Koordinátorka MA21 společně s dalšími zaměstnanci kanceláře starosty se zúčastnili jarního,
letního a podzimního školení NSZM a dalších seminářů a akcí spojených s MA21.(Celostátní
konference NSZM, Sídliště Jak dál?, Datavé schránky). Koordinátorka MA21se zúčastnila
vzdělávacích kurzů akreditovaných Ministerstvem vnitra. Koordinátorka MA21 získala
certifikáty:
Metodika - Zdravé město a mA21
Tvorba a řízení projektů
Medializace a PR
Sdílení dobré praxe
10. SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE
Sdílet a prezentovat aktivity a projekty MČ Praha 14 na informačních serverech NSZM
http://dobrapraxe.cz/.
Termín:
2014
Provede:
koordinátor MA21/ tajemník VVVMA21
Výstup:
aktualizovaná databáze
Plnění: ANO
Koordinátorka MA21 pravidelně doplňuje databázi DobraPraxe a informační servery MA21
zejména DataPlán NSZM umožňující především správu a aktualizaci komunitního plánu a v
něm definovaných největších problémů ve městě – tzv. „10P“, a jejich vazbu na aktuální
rozpočty.
Městská část Praha 14 získala ocenění Dobrá praxe udělované asociací měst Národní síť
Zdravých měst za Komunitní akce na sídlištích. Ocenění bylo uděleno za inovativní řešení,
projekty a aktivity rozvijící komunitní a spolkový život na Praze 14.
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