PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ MA21 PRO ROK

2016

Zpracovatel: KS OSPK ÚMČ Praha 14, Ing. P. George, KS OSPK
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AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ MA21 PRO ROK 2016
Na základě realizovaných aktivit místní Agendy 21, jejich vyhodnocení dále pak podnětů
Strategického týmu pro řízení a rozvoj 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 2016. Plán zlepšování je nástroj formulující zlepšení a pokroky, kterých má být
dosaženo v roce 2016 v rámci procesů MA21. Jeho součástí je také vyhodnocení Plánu
zlepšování pro rok 2015.
1. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ
Pokračovat a průběžně evaluovat 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.
Termín:
průběžně 2016
Provede:
RMČ, KS OSPK, odbory ÚMČ
Výstup:
usnesení ZMČ
2. 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, Dětské
fórum a tematicky zaměřená veřejná setkání a debaty s občany.
Termín:
průběžně 2016
Provede:
koordinátor MA21, KS OSPK
Výstup:
VF, DF, veřejná projednání
3. 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 – Chceme tu mít čisto
Zorganizovat osvětovou akci pro seniory
Zorganizovat osvětovou akci k udržitelnému rozvoji na vybrané téma
Termín:
Provede:
Výstup:

průběžně 2016
KS OSPK, OSVZ, ve spolupráci s realizačními týmy
zrealizované kampaně a osvětové akce
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4. ROZVÍJET A PROHLUBOVAT SPOLUPRÁCI S PODNIKATELSKÝMI SUBJEKTY
Pokračovat v přípravách – mapování a analýze podnikatelského prostředí, připravit
Podnikatelské fórum. Realizovat přípravné kroky pro zpracování koncepce podpory
podnikání. Cílem je zapojení partnerů z komerčního sektoru k systematické spolupráci na
zlepšování prostředí MČ Praha 14.
Termín:
průběžně 2016
Provede:
KS OSPK, ve spolupráci s realizačním týmem
Výstup:
analýza podnikatelského prostředí na městské části Praha 14
5. PROJEDNÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ S VEŘEJNOSTÍ
Zvyšovat míru zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů, naplánováním a možnou
realizací veřejných projednání vybraných investičních akcí.
Termín:
2016
Provede:
KS OSPK
Výstup:
realizovaná projednání investičních akcí
6. SOCIO – KULTURNĚ ROZMANITÉ KOMUNITNÍ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 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. Posilovat místní soudržnost, začlenit obyvatele s odlišným sociokulturním
kontextem do prostředí městské části Praha 14 prostřednictvím rozvoje a rozšíření nabídky
komunitních aktivit.
Termín:
2016
Provede:
KS OSPK, P14kulturní, komunitní koordinátoři
Výstup:
realizované komunitní projekty, systém podpory komunitních akcí
7. VZDĚLÁVÁNÍ KOORDINÁTORA A ASISTENTA KOORDINÁTORA
Akreditované vzdělání koordinátora MA21 je důležité pro získání odborných znalostí a
zkušeností. V roce 2016 se budou realizátoři MA na ÚMČ Praha 14 dále vzdělávat na
odborných seminářích, konferencích a workshopech.
Termín:
průběžně 2016
Provede:
koordinátor MA21, asistent koordinátora MA21, KS OSPK
Výstup:
certifikáty z absolvovaných školení
8. REALIZACE MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ (MAP)
Zahájit kroky k realizaci projektu MAP Praha 14, rozvoje kvalitního vzdělávání v MŠ a ZŠ a
jeho dostupnosti pro každé dítě a žáka na správním území MČ Praha 14. Podporovat rozvoj
kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení, pedagogických pracovníků a
dalších organizací, vytvořit podmínky pro rozvoj kvality ved. prac. a ped. prac. a rozvoj
školské infrastruktury.
9. INFORMOVANOST CIZINCŮ A NÁRODNSOTNÍCH MENŠIN
Zajistit vyšší informovanost cizinců a národnostních menšin o možnostech zapojení do
veřejného dění a přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti. Aktualizovat
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stávající informační materiály poskytující ucelený přehled základních informace s cílem
napomoci především cizincům se orientovat v běžných životních situacích, s nimiž se v České
republice v rámci procesu integrace do české společnosti setkávají.
Termín:
Provede:
Výstup:

2016
KS OSPK, OSVZ
informační materiály
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VYHODNOCENÍ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ MA21 PRO ROK 2015
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:
Provede:
Výstup:

průběžně 2015
koordinátor MA21, KS OSPK, odbory ÚMČ
žádost o vstup do kategorie „B“

Plnění: ANO
V roce 2015 byly průběžně zpracovány audity UR a stanovená sada místně specifických
indikátorů UR a indikátorů ECI. Audit byl zpravován ve spolupráci se všemi odbory ÚMČ
Praha 14. Indikátory byly nastaveny v rámci projektu Indikátory udržitelného rozvoje měst
v kontextu Místní Agendy 21. V současné době splňuje MČ Praha 14 kritéria 1 -20 hodnocení
MA21.
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
Rada MČ
usnesení ZMČ

Plnění: ANO
Strategický plán rozvoje MČ Praha 14 pro období 2015 – 2025 a akční plán byly schváleny
usnesením ZMČ Prahy 14 č. 55/2014/ZMČ dne 30. 9. 2014.
Oba dokumenty jsou pravidelně monitorovány, AP je vyhodnocován a aktualizován. Na tuto
činnost dohlíží Strategický tým pro řízení a rozvoj na svých pravidelných jednáních. Výstupem
z pravidelných setkání je dokument obsahující podklady k jednotlivým aktivitám a projektům
strategického a akčního plánu.
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
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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

Plnění: ANO
Veškeré procesy realizaci MA 21 na Praze 14 jsou institucionálně a organizačně zajištěny.
Byla ustanovena Komise komunitního plánování a MA21 jako poradní orgán RMČ pro oblast
MA21 a plánování sociálních služeb. Byl deklarován zodpovědný politik MA21. Procesy MA21
spadají do kompetencí zaměstnanců Oddělení strategického plánování kanceláře starosty.
Vzhledem k tomu, že realizace MA 21 na Praze 14 pokračuje, budou nadále tyto činnosti
zajišťovány včetně všech povinných výstupů.
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:
průběžně 2015
Provede:
koordinátor MA21, KS OSPK
Výstup:
FZMČ, DF, veřejná projednání
Plnění: ANO
Veřejnost na Praze 14 je pravidelně zapojována do plánovacích procesů. V roce 2015 se díky
zkvalitnění komunikace a prohloubení spolupráce na ÚMČ Praha 14 mezi jednotlivými
odbory a s příspěvkovou organizací P14kulturní a komunitními koordinátory podařilo zapojit
další obyvatele a ustanovit komunitní rady.
Žákovské zastupitelstvo nadále funguje a jeho činnost je podporována MČ.
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 kampaň - 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

Plnění: ANO
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Kromě pravidelných kampaní byla v roce 2015 pilotně zahájena kampaň „Chceme tu mít
čisto“, která cílí na udržitelnou starost občanů o své okolí, na posílení vztahu k místu bydliště
a propojením více sektorů zapojuje obyvatele.
Senioři byli zapojeni do pravidelné kampaně Dny Země. Akce pro seniory byly uspořádány
v rámci Programu Zdraví 2015. Ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy pro seniory
připravujeme na začátek roku 2016 Senior akademii, kde budou řešena témata jako
prevence osobního bezpečí, zabezpečení majetku, bezpečnost v provozu metropole a senioři
versus podvodníci. Do kampaně Dny mobility byla MČ Praha 14 zapojena prostřednictvím
„Pražského cyklozvonění“, akce „Do práce na kole“ a „Vítaní cykloobčánků“.
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

Plnění: ANO
V roce 2015 probíhá analýza možností zapojení podnikatelů do aktivního dění na Praze 14.
Díky SW Albertina byly identifikovány aktivní podnikatelské subjekty na Praze 14 vhodné ke
spolupráci při přípravě koncepce podpory podnikání. Byli osloveni vybraní podnikatelé
k účasti na pracovní skupině pro přípravu koncepce podp
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

Plnění: ANO
V roce 2015 byly realizovány veřejná setkání s občany zabývající se projednáním drobnějších
investic (vybudování workoutového hřiště na Lehovci, Jahodnici, revitalizace nám. Z.
Braunerové). Výstupy byly zpracovány a předány vedení MČ jako podklad pro další
rozhodování.
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.
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Termín:
Provede:
Výstup:

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

Plnění: ANO
V roce 2015 se rozvinula práce komunitních koordinátorů, kteří působí na celém území
Prahy 14. Vznikla pracovní skupina komunitní koordinace. Komunitní koordinátoři
zpracovávají čtvrtletní průběžnou monitorovací zprávu o komunitním životě na Praze 14.
Zpráva je předkládána strategickému týmu. Pracovníci KS OSPK nadále spolupracují
s komunitami přes již zažité vazby a realizují akce a aktivity, které zapojují další občany.
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

Plnění: ČÁSTEČNĚ
KS OSPK mapovalo možnosti nabídky dobrovolníků, zájmu o dobrovolnictví z řad organizací i
samotných občanů. Vzhledem ke specifikům dobrovolnictví, personální obtížnosti a
legislativní náročnosti ÚMČ je v roli koordinátora a spolupracující organizace.
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

Plnění: ANO
MČ Praha 14 byla spolupracující organizací na projektu Indikátory udržitelného rozvoje měst
v kontextu Místní Agendy 21. Jedním z výstupů projektu je stanovená specifická sada
místních indikátorů a indikátorů ECI. Stanovení indikátorů udávajících vybrané informace o
stavu udržitelného rozvoje odrážející místní specifika MČ vycházelo z analýz strategických
dokumentů a jednání pracovní skupiny.
11. HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O MA21
Zpracovat a předložit hodnotící zprávu o rozvoji MA21.
Termín:
Provede:

2015
koordinátor MA21, KS OSPK
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Výstup:

usnesení RMČ, zveřejnění

Plnění: ANO
Zpráva o participaci veřejnosti v roce 2015, Vyhodnocení plánu zlepšování MA21 pro rok
2015 jsou každoročně předkládány ZMČ. Zpráva o participaci veřejnosti v roce 2015
monitoruje veškeré aktivity MČ Praha 14 v rámci zapojování veřejnosti do rozhodovacích
procesů místní správy za rok 2015. Zpráva je vytvořena dle metodiky „Systém pro
komunikaci zapojování veřejnosti na Praze 14“ zpracované nezávislou kvalifikovanou
společností v roce 2010.
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

Plnění: ANO
Koordinátor MA 21 a asistent koordinátora MA 21 se pravidelně účastní odborných
seminářů, školení a škol NSZM. Pravidelné vzdělávání zajišťuje připravenost pracovníků KS
OSPK pro kvalitní realizaci MA 21 na Praze 14. Koordinátor MA 21 získal v roce 2015 zlatý
certifikát.
Seznam použitých zkratek
DF
Dětské fórum
VF
Veřejné fórum
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
strategický tým pro řízení a rozvoj
SW
software
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
SPR
Strategický plán rozvoje MČ Praha 14 pro období 2015 – 2025
AP SPR
Akční plán Strategický plánu rozvoje MČ Praha 14 pro období 2015 – 2016
Dokument neprošel jazykovou a textovou korekturou.
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