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2 PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO, MA21
2.1 Úvod
Projekt Zdravé město (Healthy Cities Project) byl iniciován v roce 1988 OSN – Světovou zdravotní organizací (WHO). V současné době je v Evropě do
Projektu Zdravé město zapojeno více než 1400 Zdravých měst ve 30 zemích s celkem více než 100 mil. obyvateli. Projekt je podporován a rozvíjen
prostřednictvím municipalit (krajů, mikroregionů, měst, obcí a městských částí), které na regionální úrovni realizují zásady dokumentů OSN a přijímají
Aalborské závazky deklarující principy strategického řízení a udržitelného rozvoje. Zdravá města jsou signatáři prohlášení evropských měst tzv. Aalborgské
charty1 podepsané v roce 1994 v dánském městě Aalborg. Signatáři Charty usilují o vyvážený rozvoj v sociální a ekonomické oblasti spolu s ochranou
životního prostředí a přiměřeným čerpáním přírodních zdrojů. Zajišťují dialog s veřejností a zpětnou vazbu v řízení města. Záměry a rozhodnutí sledují z
hlediska dlouhodobých dopadů nejen na život města, ale i na okolí. Města se tak hlásí se k principům udržitelného rozvoje, obsaženým v dokumentu Agenda
21. Signatářská města svým podpisem odstartovala Evropskou kampaň za udržitelnost evropských měst a obcí. Spolu se svými obyvateli, podnikatelskými
subjekty a zájmovými skupinami vytvářejí strategické a akční plány udržitelného rozvoje, realizují místní Agendy 21 (procesy zkvalitňování správy věcí
veřejných, strategického řízení, zapojování veřejnosti).

2.2 MA21
2.2.1 Agenda 21
Agenda 21 je dokument, který byl přijat na summitu OSN v Rio de Janeiro v roce 1992. Jedná se o globální strategický a akční plán světového
společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji. Právě tento dokument obsahuje vymezení toho, oč v MA21 jde především.
Kapitola 28 Agendy 21 říká: „Velké množství problémů a řešení obsažených v Agendě 21 má své kořeny na úrovni místních aktivit; participace a spolupráce
místních úřadů bude proto faktorem určujícím úspěšnost realizace jejich cílů. Místní úřady vytvářejí, řídí a udržují ekonomickou, sociální a environmentální
1

Aalborgská charta (plným názvem Charta evropských měst a obcí směřujících k trvale udržitelnému rozvoji) je dokument vytvořený 27. května 1994 v dánském městě Aalborg, který od té doby podepsalo zhruba 2600
místních samospráv z 39 zemí. Charta vyzývala všechna evropská města a obce k zapojení do realizace programu nazvaného Místní Agenda 21, který byl přijat na Summitu Země v Rio de Janeiro v roce 1992. Podpisem
Aalborgské charty se představitelé příslušné komunity zavazovali, že v dané komunitě budou dodržovat principy Charty a vytvářet plány na ochranu životního prostředí směřující k trvalé udržitelnosti. Na Aalborgskou
konferenci navázala Druhá evropská konference o trvale udržitelných městech a obcích, která se konala v říjnu 1996 v portugalském Lisabonu.
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infrastrukturu, dohlížejí na plánování, formují místní politiku životního prostředí a předpisy a pomáhají při implementaci národní a subnárodní
environmentální politiky. Protože jsou úrovní správy nejbližší lidem, sehrávají důležitou roli ve výchově, mobilizaci i při reakci na podněty veřejnosti a
napomáhají tak dosažení udržitelného rozvoje.“

2.2.2 Místní Agenda 21
Místní agenda 21 je nástrojem pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. V roce 2006 byla MA21 Ministerstvem vnitra
zařazena mezi oficiální metody zvyšování kvality ve veřejné správě, spolu s dalšími metodami (benchmarking, CAF, Balanced Scorecard). MA21 je proces,
který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojování veřejnosti a využíváním všech dosažených poznatků o
udržitelném rozvoji zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech. Místní Agenda 21 zapadá do širšího proudu snahy o kvalitní veřejnou správu, která je
zahrnuta pod pojem „good governance“ („řádná správa věcí veřejných“ či „dobré vládnutí“). Kvalitní správa věcí veřejných, musí být (z pohledu OSN i EU)
otevřená, transparentní a odpovědná veřejnosti, efektivní, umožňující účast veřejnosti na rozhodování a plánování a založená na partnerské spolupráci s
ostatními společenskými sektory a respektující odborný pohled na věc. Jedině taková veřejná správa může vést k dlouhodobě udržitelnému rozvoji obce či
regionu. A právě MA21 je procesem, jehož je udržitelný rozvoj základním cílem. Součástí fungující MA21 jsou:
organizační zázemí, plánování a hodnocení postupu MA21
zapojení veřejnosti, místní partnerství, komunitní plánování ke kvalitě života a udržitelnému rozvoji
strategické řízení k udržitelnému rozvoji, monitorování UR
komunikace, propagace, informovanost, sdílení dobré praxe
financování, motivace v rámci MA21
Zásadní roli v MA21 hraje místní veřejná správa. Bez její aktivní vůle nemůže místní Agenda 21 jako dlouhodobý koncepční proces vzniknout, ani dále
fungovat. Veřejná správa, jak úředníci, tak především politici mají prostředky k vytváření prostoru a dobrých podmínek ke spolupráci, dialogu a vzájemné
komunikaci.

2.2.2.1 Zapojování veřejnosti v rámci MA21
Základním mottem je „Čím více lidí se do procesu MA21 zapojí, tím kvalitnější tento proces bude.“
Mezi principy zapojování veřejnosti patří:
Partnerství – MA21 bude prosperovat pouze při společných plánech, pokud budou strany držet spolu, a ne každá jednat na vlastní pěst.
Otevřenost a přístupnost – Informace a nápady by měly být přístupné všem
Upřímnost – být vždy upřímní a přímočaří v tom, co je a co není možné nabídnout a dělat v dané situaci
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Návaznost – začínat s vlastními zájmy lidí a postupně je propojovat se širšími zájmy
Dosažení úspěchu – pečlivě naplánovat využití vzácných zdrojů na činnosti, které se časem zhodnotí v udržitelném programu
Učení se ze zkušeností
Závazky – podělení se s ostatními zúčastněnými o své závazky k rozvoji

2.2.2.2 Kvalita MA21
Kvalita úrovně procesů výstupů MA21 v místě je měřitelná a veřejně přístupná v databázi www.ma21.cenia.cz. Pro měření kvality MA 21 je sestavena
oficiální sada jednadvaceti Kritérií MA 21, která byla schválena Radou vlády pro udržitelný rozvoj. Kritéria zahrnují základní aspekty, které městská část, obec
či mikroregion uplatňující principy MA21 musí prokázat. Sada kritérií je rozčleněna do čtyř hlavních kategorií dle dosažené úrovně MA21 („A“ nejvyšší – „D“
nejnižší, součástí je též kategorie „Zájemci“).

Přehled kategorií MA21:
Kategorie ZÁJEMCI: zahrnuje všechny evidované zájemce o problematiku MA21 a je otevřená nejen municipalitám, ale také dalším subjektům aktivně
zapojeným do realizace MA21, např. Neziskovým organizacím
Kategorie D: „START“: (začátečnická úroveň MA21, předpokládá organizační zajištění procesu MA21)
Kategorie C: „STABILIZACE“ (mírně pokročilá úroveň MA21, předpokládá aktivní zapojení veřejnosti a politické zastřešení proces MA21)
Kategorie B: „SYSTÉM ŘÍZENÍ“ (pokročilá úroveň MA21, předpokládá zavedení systému a řízení municipality dle zásad MA21)
Kategorie A: „DLOUHODOBÝ PROCES“ (nejvyšší úroveň MA21, předpokládá strategický a dlouhodobý rozvoj za aktivní účasti veřejnosti, založený na
principech udržitelného rozvoje a směřující ke zvyšování kvality života svých občanů)
Celkový počet municipalit registrovaných v MA21:
k datu

počet

11. 11. 2014

170
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Počet municipalit registrovaných MA21 v jednotlivých kategoriích
kategorie

počet

kategorie A

1

kategorie B

5

kategorie C

39

kategorie D

23

zájemci

102

ostatní

32

Počet jednotlivých typů municipalit

typ žadatele

počet
municipalit

kraj

6

malá obec

54

mikroregion

11

místní akční skupina

11

Obec (městská část)

88
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Počet municipalit v MA21 po krajích
název kraje

počet

Hlavní město Praha

15

Jihočeský

10

Jihomoravský

14

Karlovarský

3

Královehradecký

0

Liberecký

10

Moravskoslezský

14

Olomoucký

12

Pardubický

3

Plzeňský

4

Středočeský

17

Ústecký

6

Vysočina

55

Zlínský

7

Městská část Praha 14 v roce 2014 naplňuje kritéria v kategorii C „STABILIZACE“.
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2.2.2.3 CENIA
Česká informační agentura životního prostředí je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí. Posláním CENIA je shromažďování,
hodnocení, interpretace a distribuce informací o životním prostředí. Všechny dostupné informační zdroje, elektronické verze publikací, včetně odkazů a
způsobů, jak využívat prostředků a služeb, které CENIA nabízí, jsou k dispozici na http://www.cenia.cz.Z pověření MŽP realizovala a v současné době
provozuje Portál/Databázi MA21 s cílem poskytnout informace o realizaci MA21 v ČR a poskytnout municipalitám nástroj pro prezentaci jimi naplňované
úrovně procesu MA21 dle oficiálně stanovených podmínek v sadě Kritérií MA21.CENIA zajišťuje odbornou kontrolu informací, které jsou do Databáze MA21
plněny a zároveň poskytuje municipalitám při plnění asistenční pomoc, spolupracuje s PS MA212 v rámci požadavků na databáze MA21 a její další
rozšiřování. Dále pak administruje a spravuje databázi MA21 zajišťuje oddělení zpracování a publikování dat.

2.3 NSZM
V České republice reprezentuje Zdravá města na mezinárodní úrovni asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM), která myšlenky
projektu Zdravá města začala realizovat ve městech a obcích České republiky na počátku 90. let 20. století. V roce 1994 vytvořilo
jedenáct aktivních měst asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR). Od roku 2003 je asociace otevřena
všem formám municipalit. Asociaci dnes tvoří více než 119 měst, obcí, mikroregionů a krajů. Městská část Praha 14 je aktivním členem Národní sítě Zdravých
měst ČR od roku 2009. Národní síť Zdravých měst ČR je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje,
zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. Ve Zdravých městech, obcích a regionech lze najít dobrý příklad
toho, co v praxi znamenají pojmy místní Agenda 21(strategické plánování a řízení na místní úrovni s aktivním zapojením veřejnosti a s ohledem na udržitelný
rozvoj) i plánování pro zdraví (zdravotní profily, plány a koncepce), a zejména celková „dobrá správa věcí veřejných“. Zdravé město, obec, region má
organizační zázemí úřadu a není pouhou „úřední aktivitou“. Je zejména projektem komunitním otevírajícím prostor pro posilování aktivity a zájmu obyvatel.
Světová zdravotní organizace (WHO) řadí NSZM mezi nejúspěšnější sítě Zdravých měst v rámci Evropy.

2.3.1 Přínosy členství v asociaci NSZM
Zdravá města mají dobrý „kredit“ u nás i v zahraničí. Asociace NSZM je respektovaným partnerem resortů a odborných institucí. Hlavním přínosem
členství v asociaci je možnost využití řady služeb, které umožní úřadu městské části postupovat kvalitně a efektivně.

2

Vznikla v roce 2003 ve spolupráci Ministerstva životního prostředí a Národní sítě Zdravých měst. Později se PS stala pracovním orgánem Rady vlády pro udržitelný rozvoj.
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zastřešení významnou mezinárodní autoritou (OSN-WHO), dobrá vizitka vůči zahraničí i domácím partnerům
konzultace a pomoc v oblasti strategického plánování a řízení v kvalitě podporované EU a OSN
síťová spolupráce, výměna zkušeností a dobré praxe v ČR i zahraničí
účast na vzdělávacích a osvětových akcích pro zástupce měst i další zájemce, mailový informační servis v mnoha oblastech
spolupráce s významnými odbornými partnery v ČR i zahraničí podpora pro projekty členů (doporučení, informace o zdrojích, sdílení výstupů)
mediální propagace a podpora zajímavých aktivit členů
Přehled členských municipalit – mapa:

NSZM ČR má 119 členů, s regionálním vlivem na 2654 měst a obcí, ve kterých žije 6,018 milionu obyvatel (57% populace ČR).
Členství v asociaci NSZM činí v roce 2014 1,90 Kč na obyvatele.
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3 ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
Zdravá městská část Praha 14 usiluje o vyvážený rozvoj v sociální a ekonomické oblasti, ochranu životního prostředí a přiměřené čerpání přírodních
zdrojů. Zajišťuje dialog s veřejností a zpětnou vazbu pro řízení městské části. Záměry a rozhodnutí sleduje z hlediska dlouhodobých dopadů nejen na život
městské části, ale také na širší okolí.

3.1 Politické a organizační zázemí
Místní Agenda 21 je proces, který zasahuje práci všech složek úřadu. Kvalitní místní Agenda 21 se neobejde bez strategického plánování a řízení,
průběžné oboustranné komunikace s veřejností, systematického sledování dopadů různých aktivit v území na životní prostředí, sociální situaci či podmínky
hospodářského rozvoje a obecně kvalitu života a spokojenost obyvatel.
Organizační zázemí MA21:
politická zodpovědnost a také záštita nad celým procesem spočívá na „politikovi MA21“, na kterém se shodne zastupitelstvo
za realizaci řízení kvality v rámci úřadu je odpovědný tajemník úřadu
koordinační činnost při průběžném zlepšování systému realizace MA21 je delegována na „koordinátora MA21“, případně koordinační tým
poradním orgánem rady či zastupitelstva městské části, který odborně a manažersky dohlíží nad procesy MA21 je Komise/Výbor Zdravého města a
místní Agendy 21
v rámci úřadu je do realizace MA21 zapojen celý „strategický tým“, který je oficiálně ustaven ze zástupců odborů úřadu pro účely realizace
strategického plánu
Důležitá je spolupráce s dalšími kolegy v úřadě, například s tiskovým mluvčím apod. Pro efektivní řízení a realizaci PZM – MA21 byl Radou MČ Praha 14 v
prosinci 2009 ustanoven manažerský tým složený z 9 zástupců útvarů, kteří se na projektu podíleli rozhodující měrou. Manažerský tým zajištoval každodenní
realizaci činností a aktivit PZM – MA21.
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3.1.1 Politik MA21
Zastupitelstvo MČ Praha 14 ustanovilo na základě usnesení č.47/ZMČ/2009 ze dne 29. 9. 2009 politickým garantem projektu Zdravá městská část – místní
Agenda 21 starostu MČ Praha 14. Politický garant je za realizaci procesů MA21 zodpovědný. Všechny postupy a aktivity zastřešuje a podílí se na jejich
medializaci.

3.1.2 Koordinátor MA21
Koordinátorem projektu v době jeho zahájení v roce 2009 se stal na základě usnesení č.632/RMČ/2009 Ing. Jan Špatenka. Jeho nástupkyní v roce 2012
stala Kateřina Vávrová, Dis. na základě usnesení č.200/RMČ/2012. V roce 2013 Rada MČ Praha 14 svým usnesením č.152/RMČ/2013 ze dne 18. 3. 2013
ustanovila koordinátorkou projektu Zdravá městská část – místní Agenda 21 Ing. Pavlínu George. Koordinátorka MA21 všechny procesy koordinuje,
prezentuje a medializuje. Spolupracuje s politickým garantem, komisí - výborem a partnery z různých sektorů. Koordinátorka PZM – MA21 od roku 2013
organizačně spadá do KS OSPK.

3.1.3 Komise „ Projektu Zdravá městská část – místní Agenda 21“
Do projektu Zdravá městská část – místní Agenda 21 se zapojili zástupci různých organizací (veřejných, komerčních i neziskových) včetně jednotlivců,
kterým záleží na kvalitě života, zdraví a udržitelném rozvoji. Rada MČ Praha 14 svým usnesením č. 632/RMČ/2009 ze dne 8. 12. 2009 zřídila Komisi Projektu
Zdravá městská část – místní Agenda 21 skládající se ze 13 představitelů vedení MČ, zastupitelů, zástupců veřejnosti, občanských sdružení, podnikatelských
subjektů a zástupců z oblasti školství. Komise byla poradním orgánem Rady MČ Prahy 14, řídící jednotkou procesů MA21 a projektu Zdravá městská část. V
prosinci 2009 Rada MČ Praha 14 schválila Plán zlepšování PZM – MA21, v němž měla komise jasně definované cíle k naplnění PZM – MA21. V roce 2010
proběhla čtyři zasedání komise. Činnost komise byla ukončena rozhodnutím Rady MČ Praha 14 ze dne 6. 12. 2010.

3.1.4 Výbor pro výchovu, vzdělávání a místní Agendu 21
Zastupitelstvo MČ Praha 14 svým usnesením č. 7/ZMČ/2010 ze dne 15. 11. 2010 zřídilo na volební období 2010 – 2014 Výbor pro výchovu, vzdělávání a
místní Agendu 21 (VVVMA21), který nahradil Komisi Projektu Zdravá městská část – místní Agenda 21. Výbor se původně skládal z 5 členů. Během roku 2011
byl rozšířen o 4 členy a postupně i o stálé hosty (zástupce starosty pro oblast školství, vedoucí oddělení školství, komunitní koordinátoři).
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V oblasti PZM – MA21 a vnějších vztahů do působnosti výboru spadá:
rozhodování o způsobu realizace PZM – MA21
podporování aktivit místních organizací (neziskových, veřejných i soukromých), zvláště těch, které spolupracují v rámci projektu Zdravá městská
část a místní Agenda 21
iniciace zapojování veřejnosti do investičních a koncepčních záměrů městské části
vydávání doporučení k přidělování finančních prostředků na realizaci aktivit v Plánu Zdravé MČ
sledování a zjišťování názorů veřejnosti
realizace a monitorování Plánu zlepšování pro daný rok
podpora externí spolupráce v rámci MA21 s jinými subjekty
vytváření a svolávání otevřených pracovních skupin v rámci přípravy a realizace projektu Zavádění místní Agendy 21 a Komunitního Plánu zdravé
městské části Prahy 14, určování jejich pracovní náplně a zodpovědnosti
projednávání návrhů a podnětů vzešlých z pracovních skupin k aktivitám v rámci projektu Zdravé městské části a místní Agendy 21 v jeho
jednotlivých oblastech
komunikace a spolupráce s odbory úřadu, ostatními komisemi a výbory v působnosti městské části v rámci strategického plánování a operativní
realizace aktivit
vzájemné předávání podnětů vzniklých v procesu tvorby a aktualizace Plánu zdravé městské části
posuzování a vyjadřování se k návrhům rozpočtu městské části týkající se projektu Zdravá městská část a místní Agenda 21
příprava návrhů, případně důležitých inovací dokumentace zdravé městské části a místní Agendy 21 (Deklarace Projektu Zdravá městská část a
místní Agenda 21, Plán Zdravé městské části, Plán zlepšování Zdravé městské části a místní Agendy 21 aj.)
vydávání stanovisek a doporučení pro RMČ a ZMČ k procesům zapojení veřejnosti do rozhodování a k vlivům záměrů a činností na udržitelný
rozvoj městské části
předkládání návrhů, podnětů a připomínek orgánům města k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání
podávání doporučení RMČ a ZMČ na uložení dílčích úkolů některé ze složek úřadu MČ (např. komise, odbor apod.)
vznášení dotazů, připomínek a podnětů ve věcech týkajících se působnosti výboru na RMČ a její jednotlivé členy
účast na jednání orgánů městské části prostřednictvím svého zástupce

3.1.5 Strategický tým pro řízení a rozvoj
Sestavení Strategického týmu pro řízení a rozvoj jako poradního orgánu RMČ bylo schváleno usnesením Rady městské části Praha 14 č. 149/RMČ/2012 ze
dne 19. 3. 2012. Účelem zřízení STRR je koordinovat přístup řídící a organizační struktury k udržitelnému rozvoji. Jeho cílem je podílet se na vytvoření,
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implementaci a monitoringu „Strategického plánu rozvoje MČ“ a inspirovat zainteresované skupiny na tom, aby se podílely na vytváření nové společné
budoucnosti. STRR vytváří praktický prostor pro přenos informací mezi jednotlivými zástupci MČ s cílem zajistit co nejefektivnější systematické využití času,
práce a financí pro účelný a udržitelný rozvoj MČ. STRR se schází 4x ročně. Zastupitelstvu MČ Prahy 14 je každoročně předkládána Zpráva o jeho činnosti.
Členy STRR jsou:
Starosta
Zástupci starosty
Uvolnění radní
Tajemník ÚMČ
Vedoucí odborů a oddělení - OSMI, KS OÚR, KS OSPK, OPKČ, OSVZ, OŘEŠ, ODOP
Ředitel p. o. Praha 14 kulturní
Ředitelka SMP14, a. s.

3.2. Projekt z Revolvingového fondu
3.2.1 Důvod zavedení a cíle projektu
V roce 2010 ZMČ Praha 14 schválilo podání žádosti o podporu projektu „MČ Praha 14 – zavádění místní Agendy 21 jako nástroje pro zajištění aktivní
participace veřejnosti a zvyšování efektivity samosprávných činností“ v rámci 4. výzvy Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí (MŽP). Projekt
byl schválen a realizován v období od 1. 12. 2010 do 20. 11. 2012. MŽP poskytlo na projekt dotaci ve výši 809 200 Kč. Celkové náklady projektu činily 1 100
960 Kč. Hlavním cílem projektu zavádění místní Agendy 21 bylo zajistit udržitelné fungování komunikace s veřejností zavedením efektivního systému pro
komunikaci a zapojování veřejnosti na MČ Praha 14 a zajistit kontinuální proces komunitního plánování. Realizací těchto cílů MČ Praha 14 bylo do dvou let
od zahájení projektu dosaženo kategorie „C“ kritérií MA 21. Byly vytvořeny předpoklady pro zavádění metod Strategického plánování a řízení.
Specifické cíle projektu:
„Systém“ – vytvoření a zavedení Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti na MČ Praha 14 (dále jen „Systém“)
kampaně – realizace kampaní k aktivní podpoře zdravého životního stylu, ekovýchovných akcí a občanské sounáležitosti
komunitní plánování – realizace komunitního plánování
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Projektové aktivity byly realizovány dle stanovaného časového harmonogramu a průběžně dokládány monitorovacími zprávami Ministerstvu životního
prostředí.

3.2.2 Klíčové aktivity projektu
3.2.2.1 Systém pro komunikaci a zapojování veřejnosti na MČ Praha 14
Cílem této aktivity bylo vytvoření, implementace a nastavení průběžné evaluace udržitelného systému komunikace s veřejností a jejího zapojování jako
nástroje rozvoje místní Agendy 21.
Aktivita se skládala z dílčích kroků:
zpracování analýzy současného stavu komunikace a dobré praxe u relevantních subjektů
vytvoření pracovní skupiny pro nastavení „Systému“
pilotní testování základních postupů
zavedení „Systému“
vyhodnocení roční realizace „Systému“ a předkládání návrhů na revizi

3.2.2.2 Kampaně – aktivní podpora zdravého životního stylu, ekovýchovných a preventivních
akcí a občanské sounáležitosti
Tato aktivita byla zaměřená na pořádání akcí pro veřejnost, jejichž cílem bylo nejen utužení pocitu sounáležitosti a zvýšení možnosti aktivního trávení
volného času, ale také předávání informací a osvětová činnost. V průběhu projektu byla zvýšena informovanost občanů o udržitelném rozvoji, ochraně
přírody a zvyšování kvality života, zdravém životním stylu, problematice společenského soužití a životě příslušníků romského etnika.
Aktivita se skládala z dílčích kroků:
kampaně k Mezinárodnímu dni Romů v roce 2011 a 2012
oslavy Dne Země v roce 2011 a 2012
kampaně Dny Zdraví v roce 2011 a 2012
seminář Udržitelný rozvoj a místní Agenda na Praze 14
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3.2.2.3 Komunitní plánování
V rámci projektu byl nastaven systém zjišťování potřeb občanů MČ založený na formě komunitního plánování (Fórum Zdravé MČ, ověřovací anketa).
Navazovala tvorba a realizace ročních akčních komunitních plánů na základě výstupů z Fóra Zdravé městské části, výsledků ověřovací ankety a zprávy o
plnění plánu za uplynulý rok. Vše podle metodiky a postupů doporučovaných NSZM. Veřejnost byla také zapojena do rozhodování o způsobech realizace
dílčích opatření, která zajišťuje MČ, zejména formou tematických „kulatých stolů“.
Aktivita se skládala z dílčích kroků:
realizace Fóra Zdravé městské části 2011 a 2012
realizace ověřovací ankety k 10 největším problémům MČ Praha 14 v letech 2011 a 2012
aktualizace Komunitního plánu Zdravé městské části 2011 a 2012
realizace akcí se zapojením veřejnosti
Analýzy bariérovosti na území MČ Praha 14

3.2.2.4 Řízení a publicita projektu, nákup vybavení
Prostřednictvím Úřadu městské části byly zajištěny organizační, technické a koordinační činnosti spojené s řízením projektu a byla posílena kapacita pro
efektivní realizaci MA21. V rámci úřadu bylo zřízeno pracovní místo odborného asistenta na KS OÚR, který měl za úkol zejména realizaci (či podílení se na
realizaci) klíčových aktivit tohoto projektu a tím zavádění místní Agendy 21 na území MČ Praha 14.
Aktivita se skládala z dílčích kroků:
řízení a publicita projektu – odborný asistent projektu Zdravá městská část – místní Agenda 21
pracovní místo (1 x 0,5 úvazek)
grafické předměty související s realizací projektu
vybavení pro zajištění kampaní (velkokapacitní stan – 1 x, sety stolů a laviček – 10 x)
průběžná a závěrečná monitorovací zpráva

3.2.3 Výstupy a výsledky
Realizací projektu došlo ke zvýšení systematické informovanosti a zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů. Informovanost veřejnosti je zajištěna
prostřednictvím webu MČ – www.praha14.cz, FB, měsíčníku Čtrnáctka a dalších distribučních kanálů. Zároveň je využíván a pravidelně aktualizován
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databázový systém Data Plán NSZM ČR. Díky aktivitám projektu mají občané pravidelně možnost účastnit se veřejných projednání aktuálních i obecných
témat. Veřejnost je pravidelně seznamována s realizací dohodnutých opatření a získává příležitost monitorovat plnění zmíněných opatření.

3.2.3.1

Účelnost a inovativnost

Vznik a implementace Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti, zajištění participace specifických skupin obyvatel a komunitní plánování s
veřejností představuje významný pokrok při výkonu samosprávných činností na území MČ Praha 14. Na území MČ bylo institucionálně upraveno, do praxe
uvedeno a monitorováno:
systematické informování veřejnosti vhodnými prostředky
zapojení, informování a osvěta specifických skupin obyvatel
nastavení „stupně zapojení“ u každé informace, tématu či problému
kontinuální a monitorovaný systém komunitního plánování
Výstupy projektu byly poskytnuty k síťovému využití v rámci sdílení Dobré praxe Národní sítě Zdravých měst ČR.

3.2.3.2 Udržitelnost projektu
MČ Praha 14 zajištuje udržitelnost výsledků projektu zejména proto, že považuje realizaci projektu za důležitou součást k dosažení dalšího cíle
„Strategické plánování a řízení rozvoje městské části“. Všechny podstatné výstupy jsou průběžně předkládány Radě případně Zastupitelstvu MČ ke schválení,
což zajišťuje zapojení samotných zastupitelů do aktivit projektu a zároveň zajišťuje závaznost a udržitelnost schválených výstupů. V rámci institucionální
udržitelnosti je zajištěna kontinuita existence žadatele podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. V rámci finanční udržitelnosti pak MČ Praha 14:
zajišťuje spolufinancování projektu
zajišťuje další financování aktivit projektu po jeho skončení po dobu nejméně 3 let
zajišťuje další personální náklady po skončení projektu z vlastních zdrojů po dobu nejméně 3 let
s ohledem na získané zkušenosti usiluje o získání prostředků na další rozvoj MA 21 v oblasti strategického řízení
s ohledem na zpracované výstupy usiluje o získání prostředků (zejména z fondů EU apod.) na podporu projektů, jež vyplývají zejména z realizace
plánovacích činností
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4 MÍSTNÍ AGENDA 21 NA PRAZE 14
4.1 Komunitní plánování
4.1.1 Úvod
Proces komunitního plánování byl nastaven v rámci projektu zavádění MA21. Komunitní plánování je založeno na principech spolupráce, komunikace a
aktivního přístupu mezi představiteli městské části a veřejností (občané, soukromé, veřejné a další subjekty). Ve vyspělých zemích s dlouhodobou
demokratickou tradicí je zapojování veřejnosti přirozenou součástí rozhodovacích procesů na všech úrovních. Komunitní plánování na městské části Praha
14 je základním předpokladem k naplnění vize demokracie a participace občanů na rozhodování. Organizačně je zajištěno Úřadem MČ Praha 14, Oddělením
strategického plánování komunikace, Odborem sociálních věcí a zdravotnictví a příspěvkovou organizací Praha14kulturní.
Cíle komunitního plánování městské části Praha 14:
zapojovat komunitní skupiny do správy věcí veřejných a tím tvořit participativní demokracii
vést občany, komunity a organizace ke sdílení odpovědnosti za prostředí, v němž žijí
budovat partnerství občanů s městem, neziskovými organizacemi i soukromými subjekty
předcházet sociálnímu vyloučení a radikalizaci komunitních skupin
podporovat proaktivní obyvatele a komunitní skupiny
zlepšit komunikaci mezi komunitami napříč, mezi komunitami a radnicí či dalšími subjekty
přispět ke zvýšení mezigenerační a mezikulturní spolupráce a tím i sociální soudržnost
upozorňovat na ekonomickou efektivitu všech sociálně-rozvojových programů a projektů
pátrat po lokálních výzvách a potenciálech, které by bylo možné společně řešit a rozvíjet
zvyšovat komunitní povědomí a identifikaci s lokalitami realizací konkrétních projektů
řešit konfliktní situace za pomoci participativních technik
Základními aktivitami MČ Praha 14 naplňující komunitní plánování jsou:
tvorba a realizace akčního Komunitního plánu Zdravé městské části Praha 14
zapojení veřejností do rozhodování o způsobech realizace dílčích opatření, která zajišťuje MČ, zejména formou tematických „kulatých stolů“, která
navazují na výsledky Fóra Zdravé MČ Praha 14
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realizace veřejných projednání
tvorba a realizace Komunitního plánu sociálních služeb
realizace komunitních kampaní a osvětových akcí
podpora komunitního a spolkového života

4.1.2 Komunitní plán
Komunitní plán Zdravé městské části Praha 14 je dokument, jehož účelem je stanovení krátkodobých cílů rozvoje městské části v komplexním dokumentu
z pohledu veřejnosti. V plánu jsou sledovány všechny oblasti s vlivem na kvalitu života a zdraví obyvatel městské části:
veřejná správa, strategický a územní rozvoj, informovanost
životní prostředí
doprava
sociální problematika, sociopatologické jevy, bydlení
zdravý životní styl, prevence a zdravotnické služby
školství a vzdělávání
kultura, sport a volný čas
První Komunitní plán Zdravé městské části Praha 14 vznikl v roce 2011. Nyní je platný Komunitní plán Zdravé městské části Praha 14 na období 2014 –
2015.

4.1.3 FZMČ a Veřejná projednání
4.1.3.1 Fórum Zdravé městské části
Městská část Praha 14 organizuje Fórum Zdravé městské části od roku 2010. FZMČ je ročně se opakující
veřejné projednání k celkovému udržitelnému rozvoji městské části. Cílem veřejného projednání je získat
co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji městské části. Veřejnost za pomocí odborné facilitace a podpory
odborníků a politiků z ÚMČ Praha 14 formuluje 10 nejzásadnějších problémů z pohledu obyvatel – tzv.
„desatero problémů“ ("10P"). Tyto i další problémy, náměty a připomínky k rozvoji jsou zachyceny v
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Komunitním plánu Zdravé městské části Praha 14 a ÚMČ Praha 14 se jimi v následujícím roce fakticky zabývá. Diskuse probíhá formou tematických stolů a
výstupy akce jsou následně ověřeny veřejnou anketou, jejímž cílem je ověřit formulované problémy s co nejširším okruhem veřejnosti. Po vyhodnocení
ankety se ověřené problémy předkládají k projednání Radě městské části a následně i Zastupitelstvu ke stanovení úkolů a odpovědností za jejich řešení.
Ověřené problémy zároveň tvoří základní osnovou pro tvorbu či aktualizaci Komunitního plánu Zdravé městské části Praha 14.
Přehled realizovaných FZMČ je uveden v příloze č. 1 této zprávy. Přehled „desatero problémů“ za období 2010 – 2014 je uveden v příloze č. 2. této zprávy.

4.1.3.2 Veřejná projednání
Veřejná projednání jsou jednou z forem veřejných setkávání a důležitou technikou participace veřejnosti. Městská část Praha 14 je využívá k informování
a jasnému vymezení problémů dále pak pro získání názorů občanů a sběru podnětů a připomínek. Za veřejná setkávání se považují veřejná slyšení, veřejné
projednání, semináře, workshopy, kulaté stoly atd. Od roku 2010 došlo k nárostu počtu veřejných projednání. Veřejně se projednává celkový rozvoj a kvalita
života na městské části či lokálně zaměřená témata. Přehled veřejných projednání za období 2010 -2014 je uveden v příloze č. 1 této zprávy.

Veřejná projednání
Rok

Počet

2010

2

2011

5

2012

8

2013

12

2014

19

Převážně se jedná o veřejná projednání zaměřená na lokální témata primárně se dotýkající obyvatel žijících v daném místě. Každá akce je specifická svým
tematickým zaměřením a dotčenou skupinou obyvatel. Tomu je přizpůsoben výběr místa, termín, podoba, facilitace a propagace akce. Pro získání zpětné
vazby z každé akce je vždy vytvořena prezenční listina k zjištění účasti a evaluační dotazníky.
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Propagace akcí vždy probíhá v rámci internetových medií – web Prahy 14 a FB Prahy 14, formou pozvánky v radničním měsíčníku Čtrnáctka, vyvěšováním
plakátů a letáků na vývěskách městské části, ve školních zařízeních, v prostorách nevládních neziskových organizací a komerčních subjektů v okolí místa
konání. U některých akcí bývá provedena lokální distribuce letáků do poštovních schránek.
Příprava každé akce zahrnovala:
výběr tématu a vyplnění kontrolního listu (jednotlivé odbory, oddělení)
vyhodnocení tématu
příprava akce na KS OSPK
- výběr vhodné podoby akce (kulaté stoly, workshop, brainstorming, panelová diskuse…)
- výběr facilitátora
- hledání rizik
- propagace
realizace
zajištění výstupů a jejich předání příslušné organizační složce úřadu
medializace výstupů

4.1.3.3 Komunitní kampaně
Členská města NSZM se zapojují do 5 celostátních kampaní:
Den Země (22.4.)
Den bez tabáku (31.5.)
Dny bez úrazů (cca první polovina měsíce června)
Evropský týden mobility (16. - 22.9, včetně Dne bez aut 22.9)
Dny zdraví (4. - 17.10.)
Městská část Praha 14 se aktivně od roku 2010 zapojuje do kampaní Den Země, Dny Zdraví, Setkání kultur a od roku 2014 také do kampaně Evropský týden
mobility. Od roku 2013 na Praze 14 probíhá kampaň zaměřená na psy a jejich majitele nazvaná Psí školka, která vrcholí jednodenní akcí PEStival.
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4.1.4 Komunitní plánování sociálních služeb
Komunitní plánování sociálních služeb je založeno na principech spolupráce, komunikace a aktivního přístupu mezi
městskou částí a jejími představiteli, realizátory služeb (tj. veřejný sektor, podnikatelé, neziskové organizace a občanské
iniciativy) a občany. Tato metoda je postavena na neustálém procesu spolupráce formou dojednávání, zlepšování a hledání
potřebných služeb. Výsledkem je kompromisní řešení, které je přijato a podporováno většinou účastníků.
Cílem komunitního plánování sociálních služeb je v široké spolupráci identifikovat největší problémy v naší městské části
v oblasti sociální, a nalézt způsoby, kterými se budou řešit, a také je realizovat.
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Principy komunitního plánování sociálních služeb:
partnerství mezi všemi účastníky komunitního plánování
potřeby a cíle všech účastníků mají stejnou váhu, názorům všech stran musí být dopřáno stejného prostoru
hledání nových lidských a finančních zdrojů pro komunitní plánování
možnost spolupráce se svépomocnými a dobrovolnickými skupinami, sousedskou výpomocí, podnikateli apod.

4.1.4.1 Komunitní plán sociálních služeb
Platný Komunitní plán sociálních služeb pro období 2014 - 2016 navazuje na Komunitní plán sociálních služeb, který byl poprvé vytvořen v roce 2009 a
následně aktualizován v roce 2012. Cílem dokumentu je zajistit rozvoj sítě sociálních a návazných služeb pro občany MČ Praha 14, kteří čelí zdravotnímu
nebo sociálnímu znevýhodnění a kteří si sami nemohou pomoci. Účelem plánu je zformulovat dohodu zúčastněných partnerů a specifikovat cílový stav
systému sociálních a návazných služeb. Jde o nástroj, který pomáhá zvýšit samostatnost a nezávislost znevýhodněných občanů a snížit riziko sociálního
vyloučení ohrožených lidí na Praze 14.

4.1.5 Podpora komunitního a spolkového života na Praze 14
Hlavním cílem městské části je aktivní komunitní a spolkový život na Praze 14, porozumění potřebám komunitních skupin a podpora jejich činnosti. Tyto
cíle vychází nejen z vizí a koncepčních dokumentů městské části, ale zejména z antropologického výzkumu probíhajícího v roce 2012. Podpora komunitního a
spolkového života probíhá v několika úrovních. Kromě finanční podpory, která existuje v rámci grantového systému Prahy 14, městská část založila
komunitní a volnočasové centrum Plechárna, komunitní centrum Broumarská, Půjčovnu Prahy 14 a podpořila v rámci své příspěvkové organizace Praha
14kulturní vznik týmu komunitních koordinátorů. Grantový systém je samostatnou kapitolou této zprávy.

4.1.5.1 Komunitní výzkum
Výzkum byl proveden nezávislou organizací Anthropictures, z.s. - studio antropologického výzkumu. Soustředil se na identifikování současných
neformálních sdružení a skupin jednotlivců všech věkových skupin a míst jejich společenského styku. Výzkum byl v rámci všech mikroregionů Prahy 14
zaměřen na:
identifikaci neformálních komunitních aktivit občanů Prahy 14
identifikaci potřeb těchto skupin (komunit)
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identifikaci klíčových míst styku těchto (skupin) komunit, které jim napomáhají kolektivně uspokojovat jejich
společenské potřeby
identifikaci společenského chování s neaktivizovaným komunitním potenciálem
Cílem výzkumu bylo najít propojující komunitní potenciál v rámci mikroregionů, které se spolu stýkají a sdílejí společné
zájmy, aktivity, cíle. Mezi 45 000 obyvateli v osmi lokalitách Prahy 14 bylo popsáno více než 110 aktivních komunitních
skupin a 59 druhů chování, které má komunitní potenciál. Celý výzkum byl zaznamenán v dokumentu „Komunitní
monitoring - Antropologický průzkum neformálních komunitních aktivit a komunitních skupin na území Prahy 14“.

4.1.5.2 Komunitní koordinátoři
Pro rozvoj a podporu komunitního života vznikl lednu 2014 Tým komunitních koordinátorů. Jejich práce započala již
zmíněným antropologickým výzkumem. Garantem práce komunitních koordinátorů je příspěvková organizace
Praha14kulturní. Zpočátku se tým skládal z 3 komunitních koordinátorů, v druhé polovině roku 2014 se tým sestával ze
dvou členů. Základním cílem práce komunitních koordinátorů je činit kroky, které ve výsledku povedou k aktivnímu
komunitnímu životu na Praze 14.
Aktivity komunitních koordinátorů:
svou intenzivní přítomností v terénu mezi občany mapují komunitní prostředí
navazují a udržují kontakt s identifikovanými komunitními lídry
kriticky zhodnocují, filtrují a systematizují komunitní potřeby a podněty
pomáhají projektově uchopit náročnější záměry a hledají pro jejich řešení další podporu
činí kroky vedoucí k rozvoji komunitního potenciálu a předcházení krizovým situacím
napomáhají srozumitelné a efektivní komunikaci všech stran se zájmem na komunitním rozvoji
vhodně komunity propojují mezi sebou, pokud je to pro ně prospěšné a mají o to zájem
vedou veřejná projednání
jednají v souladu s platnými dokumenty MČ Prahy 14 a dalšími strategickými dokumenty
koordinují své aktivity s ostatními členy týmu
vycházejí při své práce z Komunitního monitoringu Prahy 14 a tuto databázi dále aktualizují
vytvářejí měsíční reporty
Komunitní koordinátoři se pravidelně účastnili jako stálí hosté jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a MA21, kde pravidelně prezentovali monitorovací
zprávu „Komunitním rozvoj lokalit Prahy 14“.
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4.1.5.3 Komunitní centra
Plechárna
Plechárna Černý Most je lokální komunitní, kreativní a volnočasové centrum, které vzniklo v září
2013 proměnou bývalé kotelny v ul. Bryksova. Plechárna zahrnuje víceúčelovou volnočasovou halu,
hudební zkušebny, kavárnu, dětské hřiště a komunitní zahradu. Nalézá se v těsném sousedství
skateparku a je místem pro setkávání občanů a vznik aktivit, které pomáhají celkovému oživení
sídliště Černý Most. Je nedílnou součástí sítí Partnerství pro české brownfieldy, Ladíme Prahu a
Evropské rozvojové agentury.
Komunitní centrum Broumarská
Komunitní centrum v Broumarské začalo vznikat v lednu 2013, kdy započaly přípravné aktivity. Od května 2013 je komunitní centrum plně funkční. Mezi
hlavní aktivity komunitního centra patří:
předškolní výchova
školní výchova
volnočasové aktivity
poznávací zájezdy
práce s rodinnou
práce s jednotlivci
komunitní práce
vzdělávací aktivity
Komunitní centrum H55
Dalším připravovaným projektem městské části podporujícím komunitní život je výstavba Komunitního centra H55 v Hloubětínské ulici v těsném
sousedství kostela sv. Jiří. V roce 2014 vyhlásila MČ Praha 14 jednokolovou mezinárodní architektonickou soutěž na komunitní centrum Hloubětínská 55.
Předmětem soutěže bylo zhotovení návrhu nového komunitní centra, které by mělo vytvořit společenské centrum, zajistit prostor pro setkávání oficiálních i
neoficiálních komunitních skupin a prostor pro spolupráci Městské části Praha 14 s občany. Předpokládané náklady na novostavbu komunitního centra jsou
odhadovány na 19 mil. Kč bez DPH.
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4.1.5.4 Půjčovna Prahy 14
V rámci aktivní podpory komunitního života byla v květnu 2014 na Plechárně otevřena půjčovna vybavení, kde si organizace, spolky, komunity či jedinci
mohou zdarma zapůjčit venkovní mobiliář, technické či volnočasové vybavení pro aktivity přínosné pro komunitní život v Praze 14. Půjčovnu vybavení
organizačně a realizačně zajištuje Praha14kulturní a Odbor hospodářské správy ÚMČ.

4.2 Strategické plánování
4.2.1 Důvod zavedení a cíle projektu
Vedení Městské části Prahy 14 zvolené ve volbách v roce 2010 rozhodlo o nutnosti dalšího zefektivnění činnosti zastupitelů a vedoucích pracovníků
úřadu MČ Prahy 14. Po rozsáhlé analýze bylo rozhodnuto, že jako nejlepší možnost pro naplnění zmiňovaného cíle se jeví zavést systém strategického
plánování a řízení do praxe MČ Praha 14. Díky Operačnímu programu Lidské zdroje a zaměstnanost, výzva č. 89, byla podána žádost o finanční podporu
projektu Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14. Žádost byla koncem roku 2012 schválena a od počátku roku 2013 byly ze strany MČ Praha 14
zahájeny první kroky vedoucí k naplnění jednotlivých cílů a aktivit projektu. Mezi ně patřily zejména:
Strategické cíle projektu:
vytvoření Strategického plánu rozvoje MČ Prahy 14 na období 2015 - 2025
vytvoření dvouletého akčního plánu na zavedení SPR
zvýšení kvalifikace zástupců cílové skupiny v oblasti strategického plánování a řízení
Operační cíle:
realizace vzdělávání cílové skupiny v oblasti strategického plánování - klíčová aktivita 04
provedení analýzy stavu jednotlivých tematických oblastí prostředí MČ Prahy 14 - klíčová aktivita 02
formulace vize, záměrů a cílů v oblasti dalšího rozvoje MČ Prahy 14 a stanovení časového rámce pro jejich dosažení - klíčová aktivita 03
realizace vzdělávání pro cílovou skupinu v oblasti řízení - klíčová aktivita 05
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4.2.2 Klíčové aktivity projektu
4.2.2.1 Řízení realizace projektu
Tato aktivita probíhala po celou dobu projektu s cílem zabezpečit řádný průběh projektu. Na této aktivitě se podíleli zejména manažer projektu a
projektový asistent, kteří byli podřízeni přímo tzv. Řídícímu výboru, který se sestával s představitelů MČ Praha 14.
Hlavní činnosti:
vedení porad s cílem průběžného sledování úspěšnosti realizace projektu
dodržování harmonogramu
čerpání rozpočtu
tvorba monitorovacích zpráv
řízení projektového týmu a komunikace s cílovou skupinou
dohled nad riziky projektu, eliminace rizik a řízení cash-flow projektu
monitoring a reporting
zajišťování publicity dle pravidel OPLZZ
výběr dodavatelů

4.2.2.2 Příprava strategického plánu - analytická část
Cílem realizace této klíčové aktivity bylo provedení analýzy stavu tematických oblastí prostředí MČ Praha 14. Na realizaci se podíleli jak členové
expertních pracovních skupin, tvořené zastupiteli, vedoucími pracovníky ÚMČ Praha 14 a odborníky z řad veřejnosti, tak externím zpracovatelem.
Hlavní činnosti:
zpracování SWOT analýzy každé řešené oblasti
- demografická studie
- bydlení
- trendy a perspektivy vývoje dopravy
- struktura ekonomiky MČ
- trh práce
- školství a sport
- inovace a podnikání
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- sociální a zdravotní oblast
- dopravní infrastruktura
- životní prostředí a udržitelnost života
- veřejná správa a institucionální prostředí
projednání a zveřejnění výstupů

4.2.2.3 Příprava strategického plánu - návrhová část
Hlavním cílem této aktivity bylo vytvoření/naplnění dvou strategických cílů projektu, tedy vytvoření Strategického plánu rozvoje MČ Prahy 14 na období
2015 - 2025 a vytvoření dvouletého akčního plánu na zavedení SPR.
Hlavní činnosti:
zformování vizí, záměrů a strategických cílů rozvoje MČ Praha 14 na období následujících 10 let
zformování záměrů, cílů a výběr projektů pro naplňování SPR pro nejbližší dva roky
v souladu s komunitním způsobem zpracování plánu a v souladu s principy Národní sítě Zdravých měst ČR byly uskutečněny veřejná projednávání
návrhu výstupů s účastí laické i odborné veřejnosti a zástupců podnikatelského sektoru
projednání a schválení Radou a Zastupitelstvem MČ Praha 14

4.2.2.4 Vzdělávání v oblasti strategického plánování a řízení
Cílem aktivity bylo poskytnout zástupcům cílové skupiny osob adekvátní vzdělání pro zpracování strategického plánu rozvoje MČ Praha 14, tj. odborné
vzdělání v oblasti strategického plánování a řízení.
Klíčové aktivity se účastnili zastupitelé, vedoucí pracovníci jednotlivých odborů a oddělení ÚMČ Praha 14 a zástupci odborné veřejnosti. Celkem se
jednalo o 40 osob.
Zaměření kurzů:
strategie ve veřejné správě
strategické plánování
strategická analýza
vize, poslání, hodnoty
strategický výběr
implementace strategie
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práce v kolektivu
praktické ukázky, řešení a činnosti
Metody výuky:
přednášky
týmová práce
praktické řešení jednotlivých etap strategického plánování formou kombinované výuky - výklad + interaktivní workshop
Doba trvání kurzu pro jednotlivé skupiny (dle oblastí) byla 24 hodin a veškeré předepsané indikátory byly splněny.
S ohledem na dlouhodobou udržitelnost je MČ připravena zajistit tento druh vzdělání i pro nové zastupitele a zaměstnance v dalších obdobích.

4.2.3 Expertní pracovní skupiny
Jak je již uvedeno výše, do činnosti expertních pracovních skupin se zapojilo více jak 40 osob z řad zastupitelů, zaměstnanců ÚMČ Praha 14 a odborné
veřejnosti. Jednotlivé EPS se pravidelně scházeli 2x měsíčně kde společně s dodavateli diskutovali, přinášeli podněty a zpracovávali potřebné informace pro
splnění strategických cílů projektu.
Mezi hlavní činnosti EPS patřily:
příprava procesu tvorby SPR a spolupráce na jeho realizaci
příprava podkladů pro jednotlivé kroky tvorby SPR dle svěřených oblastí
zpracování návrhů strategií pro dané oblasti
oslovování veřejnosti a akceptace připomínek od veřejnosti
úzká spolupráce s externími dodavateli
zpracování výstupů jednání do konečné podoby dokumentu
EPS dle jednotlivých oblastí:
doprava a životní prostředí (z důvodu zefektivnění činnosti této EPS byla tato rozdělena v průběhu aktivity na dvě - na EPS dopravní a na EPS pro
životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj)
školství, sport a kultura
hospodářství a podnikání
územní plán a rozvoj území
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sociální, zdravotní péče a bydlení

4.2.4 Výstupy
4.2.4.1 Analytické
V rámci projektu bylo vytvořeno v analytické části několik dokumentů, které z pohledu MČ byly nezbytné pro další aktivity související s tvorbou a
naplňování strategických cílů celého projektu. Jednalo se o:
Sociodemografická studie (Základní charakteristika území; Demografický vývoj a predikce počtu obyvatel; Sociální klima; Ekonomická aktivita
obyvatel a nezaměstnanost; Vybavenost MČ sociální infrastrukturou; Analýza dostupnosti, kvality, počtu a druhů veřejných i neveřejných služeb
(NGO); Sociální péče; Oblast bydlení; Zdravotnictví).
Generel dopravy (Analýza, koncept řešení, návrh řešení).
Analýza kvality života a potřeb obyvatel MČ Praha 14 (Volný čas; Životní prostředí; Bezpečnost; Zjištění chování, zájmů a priorit obyvatel MČ +
vytvoření mapy potřeb v oblastech volnočasového vyžití včetně spokojenosti se současným stavem; Sběr námětů a připomínek s konkrétním
akcentem na sídlištní lokality; Sociálně vyloučené lokality na území MČ a jejich souvislost s oblastí soužití obyvatel v bezprostřední blízkosti a
bezpečnostní situací; Dostupnost sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené; Potřebnost sociálních služeb těchto cílových skupin).

4.2.4.2 Návrhové
Hlavním výstupem návrhové části byl zejména samotný návrh Strategického plánu na období 2015 - 2025. Na základě tohoto strategického dokumentu
MČ byl zpracován i Akční plán na nejbližší dva roky, tedy na roky 2015, 2016. Oba tyto dokumenty po zpracování, projednání s občany (viz informace
v dalším bodě) schválila nejprve RMČ a následně ZMČ na svých jednáních v září 2014.

4.2.5 Veřejná projednání, ukončení projektu
V souvislosti s členstvím MČ Praha 14 v NZSM a s ohledem na nutnost seznámit se zpracovanými dokumenty veřejnost, bylo rozhodnuto uskutečnit
veřejná projednání v jednotlivých lokalitách MČ Praha 14 za účasti představitelů MČ, zpracovatelů projektu, projektového týmu, odborné a široké veřejnosti.
Všech 7 veřejných projednání se uskutečnilo v průběhu měsíce září 2014. Ze strany veřejnosti, byla tato aktivita MČ velice kladně hodnocena, o čemž svědčil
i počet účastníků, který se v celkové míře převyšoval počet 500 obyvatel. V průběhu projednání, bylo posbíráno značné množství připomínek, které většinou
byly kladně vypořádány v rámci připomínkového řízení. Po schválení výstupů orgány MČ Praha 14 dochází na konci roku 2014 k postupnému ukončení
projektu s tím, že dokumenty budou průběžně aktualizovány a bude sledováno plnění jednotlivých projektových záměrů a cílů. Finální monitorovací zpráva
bude zpracována k 31. lednu 2015 kdy dojde k faktickému ukončení samotného projektu.
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4.3 Spolupráce s třetími stranami
4.3.1 Školská zařízení
Na území MČ se nachází 6 základních škol a 10 mateřských škol zřizovaných městkou částí Praha 14, dále pak speciální škola Tolerance, 5 středních škol a
1 vysoká škola. Městská část Praha 14 pravidelně se školami komunikuje a spolupracuje. Komunikaci zajišťuje prostřednictvím zaměstnanců z odboru
Kanceláře starosty Oddělení strategického plánování a komunikace a Odboru řízení ekonomiky a školství.
Spolupráce v oblasti MA21
Žákovské zastupitelstvo Prahy 14
Dětské fórum
odborné semináře a osvětové akce
kampaně
strategické dokumenty
grantový systém podporující aktivity škol
propagace a medializace aktivit škol (měsíčník Čtrnáctka, katalog NNO, web a FB MČ Praha 14)
Půjčovna Prahy 14 – zapůjčení vybavení pro pořádání akcí
propojení školských zařízení s dalšími subjekty na MČ Praha 14
Základní školy pravidelně spolupracují na kampaních Setkání kultur, Den Země a Dny Zdraví a účastní se Vítání cykloobčánků v rámci kampaně Evropský
týden mobility. V roce 2014 základní školy celoročně spolupracovaly a účastnily se programu oslav dvacátého výročí vzniku městské části. V rámci oslav byly
společně se školami upořádány akce:
video soutěž pro školy na téma: „Co se mi na mé městské části líbí a nelíbí?“
výtvarné workshopy – přispívající k integraci cizinců
Praha 14 bubnuje
komiksové workshopy a komiksový salón na Praze 14
olympiáda pro školy na Praze 14

31

Mateřské školy pravidelně každý rok spolupracují na akcích Barevné korálky – přehlídka mateřských škol, Vítaní cykloobčánků a kampaň Den Země. V
rámci programu „Škola nanečisto“ navštěvují děti předškolního věku z mateřských škol děti v prvních ročnících ZŠ. V přípravné třídě a v prvních třídách si
testují roli žáka s plněním úkolů za pomoci starších kamarádů.

4.3.1.1 Ekoškola
Ekoškola je mezinárodní projekt, který spojuje environmentální výchovu ve škole s konkrétními praktickými kroky vedoucími k její ekologizaci a ke zlepšování
životního prostředí. Projekt probíhá ve 30 zemích světa a účastní se jej 15 000 škol. Byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci
rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty. Titul EKOŠKOLA získala ZŠ Generála Janouška a ZŠ Šimanovská, které však
byl titul dočasně pozastaven.
ZŠ Generála Janouška
ZŠ Generála Janouška získala titul EKOŠKOLA jako jedna z prvních škol v České republice. Součástí dlouhodobé koncepce školy je snaha co nejvíce se
otevřít rodičovské veřejnosti a stát se střediskem EVVO v regionu. Škola se účastní projektu Klub ekologické výchovy v rámci programu Ekogramotnost pro
udržitelný rozvoj Prahy. Také se stala spoluorganizátorem prvního oficiálního setkání koordinátorů ekologické výchovy na území Hlavního města Prahy, které
se uskutečnilo s podporou Městské části Praha 14 a pod záštitou jejího starosty Bc. Radka Vondry.

4.3.1.2 Férová škola
Certifikát Férová škola je nástroj, kterým se Liga lidských práv snaží zlepšit podmínky v oblasti lidských práv, diskriminace a inkluzivního vzdělávání v
českém základním školství. Certifikát je udělován pod záštitou Ministra školství, mládeže a tělovýchovy základním školám, které nabízejí individuální přístup
a rovné příležitosti pro všechny děti, snaží se integrovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a dodržují lidská práva. Prioritou je, aby vzdělávání bylo
přístupné pro všechny bez rozdílu, aby každý žák byl vzděláván v souladu se svými možnostmi a schopnostmi a dostal šanci na rozvinutí svého potenciálu.
Férová škola je schopná reagovat na potřeby měnící se společnost tzn. i potřeby komunit z odlišného kulturního a sociálního prostředí a lidí se zdravotním
znevýhodněním či postižením.
ZŠ Generála Janouška získala certifikát Férová škola 7. 11. 2013.

4.3.1.3 Naučná stezka – 14 zastavení na Praze 14
I přes to, že naše městská část patří mezi ty mladší, najdeme zde mnoho zajímavých odkazů na dávnou historii i přírodní zajímavosti. Proto také jako
jedna z mála pražských čtvrtí vybudovala v roce 2007 na svém území vlastní naučnou stezku nazvanou „14 zastavení Prahy 14“. Stezka měří cca 11,7 km a
začíná v Hloubětíně u stanice metra a přes starý Hloubětín postupně pokračuje do Kyjí, Hostavic a Jahodnice. Odtud vede směrem na Černý Most, Rajskou
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zahradu a Hutě, kde končí. Na každé zastávce je instalován informační panel, který představuje zajímavosti daného místa. Projít celou trasu zabere okolo
pěti hodin. Tvůrcem naučné stezky je ZŠ Hloubětínská (zeměpisný seminář pod vedením M. Platze) a letopisecká komise MČ Praha 14.
14 zastavení na Praze 14
1.
Metro Hloubětín
2.
Hloubětínský zámeček
3.
Kyjský rybník
4.
Kostel sv. Bartoloměje
5.
Hráz suchého poldru
6.
Suchý poldr – střed
7.
Hostavice (zvonička)
8.
Jahodnice
9.
Pískovna
10.
Čihadla
11.
Nám. Plk. Vlčka
12.
Rybník Aloisov
13.
Rajská zahrada
14.
Hutě

4.3.1.4 Sídliště, jak dál
V roce 2013 započala významná spolupráce s Fakultou architektury ČVÚT na unikátním projektu „Sídliště, jak dál“, který se zamýšlí nad budoucností
stávající sídlištní zástavby. Zásadním záměrem projektu bylo věcně popsat problémy sídlišť a hledat možnosti jejich transformace. V rámci výuky na Fakultě
architektury bylo v semestrálních projektech zpracováno 8 lokalit z vybraných českých a moravských měst včetně sídliště Černý Most I a II. Pro lokalitu Černý
Most byly vytvořeny 4 urbanistické studie představující principy možných přístupů k dlouhodobé vizi transformace sídlišť. Celý projekt přináší odpovědi na
otázky, jak s tímto prostředím pracovat a do budoucna nakládat nebo jakým způsobem, v reakci na sociologické změny ve společnosti, upravovat existující
zástavbu po typologické stránce. Důležitým prvkem je zvýšení rezidenční atraktivity této lokality. Významnou součástí projektu je výzkum možností zapojení
veřejné správy do procesu transformace sídlišť a hledání možnosti financování ze soukromých zdrojů. Případové studie, byly prezentovány na workshopech
a mezinárodní konferenci. V roce 2015 proběhne výstava ve všech spolupracujících městech a bude vydána publikace.
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4.3.1.5 Periferní snění – dokumentární film
Úzká spolupráce MČ Praha 14 na filmu, který je producentským projektem Aleny Stibralové a dokumentaristky
Hedviky Hlaváčkové, započala v roce 2012. Dokument se natáčí na Praze 14 již od května 2012. Jedná se o
časosběrný projekt, který reflektuje současný vývoj kulturního dění na Černém Mostě. Na podzim 2013 byla
publikována první, krátkometrážní verze filmu. V této verzi je sledován příběh „Plechárny“ – bývalé teplárenské
rozvodny, která se z prvního nápadu postupně stává živým místem komunitního setkávání. Cílem projektu je
vytvoření celovečerního dokumentu. Film je zaměřen na téma kultury na sídlišti, ale také na veřejný prostor a
otázku, jak se naše myšlení promítá do stavu veřejného prostoru a zpětně, jak jsou naše myšlení a postoje
ovlivňovány děním mimo soukromý prostor našich domovů. Dokumentární film je absolventským projektem v rámci
studia na pražské FAMU.

4.3.2 NNO
MČ Praha 14 spolupracuje s NNO na svém území od počátku svého založení. Komunikaci a osobní spolupráci zajišťuje prostřednictvím zaměstnanců z
odboru KS OSPK či prostřednictvím příspěvkové organizace Praha 14 kulturní. Evidence všech organizací včetně kontaktů je vedena v databázi NNO, kterou
toto oddělení spravuje. V současné době je na území MČ evidováno přibližně 90 organizací, které zde sídlí nebo vykonávají svoji činnost. MČ Praha 14 s NNO
pravidelně komunikuje prostřednictvím elektronického měsíčního newsletteru „Společně pro 14ku“, který obsahuje aktuální informace potřebné pro jejich
činnost. NNO jsou významnými partnery MČ. Účastnily se pracovních skupin pro tvorbu strategického plánu, své zastoupeni mají také v poradních orgánech
Zastupitelstva a Rady MČ. Jejich zástupci jsou pravidelně zváni na akce pořádané MČ.
Spolupráce v oblasti MA21:
grantový systém podporující aktivity NNO
propagace a medializace aktivit NNO
Půjčovna Prahy 14 – zapůjčení vybavení pro pořádání akcí
spolupráce na akcích – organizační a mediální podpora
strategické dokumenty
projekty – např. Bezbariérová Praha 14
semináře, osvětové akce, workshopy
propojení NNO s dalšími subjekty na MČ Praha 14
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Akce, na kterých pravidelně dochází ke spolupráci:
plánovací akce – Fórum Zdravé městské části, Dětské fórum, veřejná projednání, kulaté stoly, pracovní skupiny
kampaně – Den Země, Setkání kultur, Dny Zdraví, Evropský týden mobility
kulturní, sportovní a volnočasové akce (spoluorganizátoři) - Vánoce na ulici, Městečko volnočasových aktivit, Staročeský jarmark, akce k 20. výročí
oslav vzniku Prahy 14, Psí školka, PEStival, turnaje o pohár starosty ve stolním tenisu, bowlingu, nohejbale, klasickém tenisu
akce, kde je poskytnuto zázemí pro realizaci – Rock for Dogs, Stop Zevling, výukové kurzy, Nízkozkoprahy na rampách, Strawberry fields, Booot
camp, schůzky Klubu seniorů
NNO a občanská sdružení přispívají nejen svými aktivitami, ale i finančními dary na rozvoj a kvalitu života na městské části. Spoluprací s těmito
organizacemi podporuje MČ aktivity na svém území, což přispívá ke spokojenému životu jejich obyvatel. Pravidelnou komunikací MČ získává zpětnou vazbu,
díky které je schopna reagovat na aktuální potřeby samotných organizací i běžných občanů. Díky úzké spolupráci byli zástupci NNO přizváni ke tvorbě
stěžejních koncepčních dokumentů MČ zejména Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14, Strategický plán rozvoje MČ Praha 14,
Komunitní plán sociálních služeb, Komunitní plán Zdravé městské části Praha 14 atd.

4.3.2.1 Bezbariérová Praha 14
Praha 14 má zpracovaný koncepční projekt Bezbariérová Praha 14, jehož cílem je odstranění bariér
při vstupu do státních a veřejných institucí, zkvalitnění služeb, zpřístupnění dopravy a zvýšení mobility
občanů. Bezbariérová Praha 14 je komunitním projektem, na kterém se podílelo Středisko Diakonie
Církve Bratrské - Centrum Slunečnice – podpora samostatného života osob s tělesným a kombinovaným
postižením, které realizovalo mapování bariér na Praze 14. Analýzy bariérovosti byly zpracovány na
základě výstupů z Fóra Zdravé městské části 2010 (bariéry se umístily na 4. místě jako problém) a
dřívějších analytických činností zejména Mapování potřeb uživatelů sociálních služeb byly zpracovány
analýzy. Výzkum byl proveden v období 2009 - 2012 v šesti etapách s výstupem šesti základních
dokumentů mapujících problémová místa, jejich popis, prioritu a reálnost úpravy daného místa (z
hlediska nákladů, omezení majetkovými vztahy apod.), návrh opatření, mapu se zakreslením problémových míst a jejich fotodokumentaci v papírové a
elektronické podobě. Zpracované dokumenty slouží k realizaci dílčích opatření, menší terénní úpravy na komunikacích Prahy 14 a zpracování dílčích
projektových žádostí o granty hl. m. Prahy a jiné.
Cíle projektu:
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zvýšení samostatnosti, nezávislosti a omezení rizik sociálního vyloučení osob se zdravotním znevýhodněním, zejména pro osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace
zvýšení bezpečnosti pohybu dětí, mládeže či seniorů v dopravním provozu (pěších, cyklistů)
zlepšení podmínek pěšího provozu pro rodiče s dětmi (kočárky)
Etapy mapování bariér na Praze 14
2009 - 2010
Etapa I – Černý Most
Etapa II – Černý Most, Rajská zahrada
2011

Etapa III – Hloubětín, Lehovec (http://goo.gl/maps/m2n0D)
Etapa IV – Kyje (http://goo.gl/maps/JWRcI)

2012

Etapa V – Hostavice, Jahodnice (http://goo.gl/maps/A6YFQ)
Etapa VI – Na Hutích (http://goo.gl/maps/bRMqK)

Od r. 2011 je součástí závěrečných zpráv i online mapa problematických míst.
V rámci Bezbariérové Prahy 14 byly také vytyčeny trasy pro přednostní odklízení sněhu z chodníků na Černém Mostě.

4.3.3 Podnikatelský sektor
Podnikatelé/podnikatelské subjekty jsou účastníky života městské části a svou přítomností i
chováním ovlivňují mnohé aspekty rozvoje území. Vedle vytváření pracovních míst a generování
dalších ekonomických efektů jsou s podnikáním, zejména s výrobními činnostmi, spojeny i vlivy na
nejbližší okolí (hluk, prach apod.) a dopravní zátěž. Pro harmonický a udržitelný rozvoj městské části
je nezbytné brát tyto aktéry jako důležité účastníky plánovacích procesů. Vzájemná diskuse a
interakce na úrovni městské části Praha 14 a soukromého sektoru je důležitá zejména z několika
důvodů:
pro vytváření rámce podnikání musí mít městská část dostatečné informace o potřebách
podnikatelů, proto je nutná průběžná komunikace
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podnikatelé pro přípravu a realizaci svých podnikatelských strategií potřebují určitou stabilitu prostředí, resp. potřebují znát názory představitelů
vedení radnice a potřebují vědět, jakým směrem bude samospráva postupovat ve svých rozhodnutích.
Podnikatelské subjekty jsou městskou částí považovány za důležité partnery. Zástupci podnikatelského sektoru byli členy pracovních skupin při tvorbě
Strategického plánu rozvoje a jsou zastoupeni v poradních orgánech ZMČ a RMČ, účastní se plánovacích akcí jako je Fórum Zdravé městské části, kulatých
stolů a tematicky zaměřených veřejných projednání. Pravidelnou komunikaci s podnikatelským sektorem zajištuje KS OSPK.
Podnikatelské subjekty přispívají finančními a materiálními dary na vznik a rekonstrukci dětských hřišť a sportovišť, na realizaci osvětových akcí a
kampaní, sportovních, kulturních a volnočasových akcí. Spolupráce probíhá také v oblasti mediálních aktivit.
V letech 2010 – 2014 podnikatelské subjekty přispěly na následující realizace:
skatepark na sídlišti Černý Most
dětské hřiště Chvaletická 918, Lehovec
dětské hřiště Vybíralova, Černý Most
dětské hřiště Splavná, Hutě
dětské hřiště Sadská – Bramborák, Hloubětín
dětské hřiště Klánovická, Hloubětín
dětské hřiště SKANSKA, Jahodnice
seniorpark Klánovická, Hloubětín
Samy podnikatelské subjekty jsou aktivními organizátory komunitních, sportovních, kulturních i volnočasových akcí. Městská část tyto aktivity mediálně
podporuje v měsíčníku Čtrnáctka, na webových stránkách, FB, a kulturních novinách Prahy14kultruní a poskytuje i možnost zapůjčení vybavení pro tyto akce.
Za podpory podnikatelských subjektů vzniká řada unikátních projektů jako např. rozhledna Prof. Arch. Martina Rajniše, která by měla stát v areálu budoucího
parku Na Čihadlech. Stavba makety rozhledny u Kyjského rybníka byla financována z prostředků podnikatelského sektoru.
MČ Praha nadále bude rozvíjet a zejména prohlubovat podmínky pro následnou spolupráci na rozvoji a podpoře podnikání.

4.3.3.1 Sociální podnik Černý Most, s.r.o.
Pro městskou část je také velmi důležitá spolupráce se Sociálním podnikem Černý Most, s.r.o. MČ Praha 14 se stala společníkem Sociálního podniku
Černý Most s 15 % podílem. Sociální podnik zaměstnává sociálně slabé, osoby s kumulovaným znevýhodněním, zejména ve vztahu k trhu práce, jejichž
společným znakem je ohrožení sociálním vyloučením.
SP Černý Most, s.r.o. poskytuje následující služby:
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malé technické služby - poskytování prací, které nevyžadují větší odbornost až po paletu odbornějších prací. Cílem je nabídnout zaměstnání
každému, kdo pracovat chce a umožnit mu profesní růst. Jedná se o sečení trávy, ruční úklid, ořezávání křovin, dlaždičské a zednické práce
správa bytů komunitní formou
komunitní práce v romských lokalitách
provozování centra na doučování děti ve věku povinné školní docházky

4.4 Financování
Místní Agenda 21 vede ke zvýšení možnosti získávat finanční prostředky z většiny zejména mezinárodních zdrojů. Financování aktivit MA21 je zajištováno
prostředky z vlastního rozpočtu a také ve formě dotací a grantů v rámci aktuálních výzev národních i evropských strukturálních fondů, výzev nadací ale i
podnikatelských subjektů.

4.4.1 Externí
Realizace MA21 je zajištována finančními prostředky národních a evropských strukturálních fondů, dále pak finančními prostředky podnikatelského
sektoru, místních organizací, občanských sdružení i samotných občanů.

4.4.1.1 Projekty financované z národních a evropských strukturálních fondů
1. MČ Praha 14 – zavádění místní Agendy 21 jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti a zvyšování efektivity samosprávných činností
Hlavním cílem projektu zavádění místní Agendy 21 bylo zajistit udržitelné fungování komunikace s veřejností zavedením efektivního systému pro
komunikaci a zapojování veřejnosti na MČ Praha 14. Dále pak zajistit kontinuální proces komunitního plánování ve všech klíčových oblastech rozvoje
městské části. Projekt také podpořil komunitní akce, kampaně a osvětové akce vedoucí k občanské sounáležitosti. Projekt byl realizován od prosince 2010 do
listopadu 2012, financován z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ve výši 809 200 Kč.
2. Training Network for Innovation and Entrepreneurship in Emerging Sustainable Economic Sectors (i.e. SMART)
Mezinárodní projekt, který probíhal s odkazem na evropskou strategii Evropa 2020 „Chytrý růst“ byl realizován od července roku 2012 do prosince roku
2014. Jeho hlavním cílem je podpora začínajících podnikatelů v regionu. Hlavním bodem projektu pro Prahu 14 bylo vytvoření SMART pointu - kontaktního
místa, které je otevřeno v budově ÚMČ Praha 14, kam mohou začínající podnikatelé přijít se svými dotazy a potřebami. Kontaktní místo je přímo propojeno s
Inovacentrem ČVUT. SMART point byl otevřený 1. 3. 2013. Tento projekt byl realizován díky programu Central Europe a je spolufinancován fondem ERDF.
Výše dotace z fondu Central Europe programme činila 75 650 EUR.
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3. Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi
Hlavními cíli projektu bylo vytvoření Strategického plánu rozvoje MČ Prahy 14 na období 2015 – 2025, vytvoření dvouletého akčního plánu na zavedení
SPR a zvýšení kvalifikace zástupců cílové skupiny v oblasti strategického plánování a řízení. Projekt byl realizován od ledna 2013 do prosince 2014 a je
financován z Fondů EU, Ministerstvem práce a sociálních věcí - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 4 470 000 Kč.
4. Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality Praha
Projekt byl zaměřen na výměnu zkušeností a přenos dobré praxe v oblasti řešení problémů sociálního začleňování romské menšiny. V rámci projektu
využila MČ Praha 14 spolupráce se zahraničními partnery (Madrid, Veldhoven), kteří podobnou problematiku řeší v posledních letech s úspěchem. Program
byl zaměřen na strategické plánování s cílem začlenění obyvatel sociálně vyloučených romských komunit. Prioritně byly aktivity zaměřeny na zaměstnanost,
bydlení, sociální péči a komunikaci s veřejností. Projekt byl realizován od ledna 2012 do března 2014 a podpořen finančním částkou ve výši 5 323 652 Kč
Ministerstvem práce a sociálních věcí - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost.
5. ICT pro Prahu 14
Projekt je zaměřen na rozšíření portálu MČ Praha 14 a digitalizace archivu stavebního odboru. Realizace projektu přináší občanům nové, moderní a
přehledné webové stránky s množstvím užitečných portálových aplikací včetně elektronických formulářů, interaktivní informační tabule, jednoduchý a
spolehlivý rezervační systém, ale také třeba Wi-Fi připojení k internetu pro návštěvníky úřadu. Cílem projektu je umožnit občanům z jednoho místa co
nejjednodušší, nejpohodlnější a nejefektivnější komunikaci s úřadem. Projekt je financován z Fondů EU, Operačního programu Praha –
Konkurenceschopnost ve výši 11 801 085 Kč.
6. Podpora žáků základních škol Prahy 14
Projekt vznikl ve spolupráci ZŠ Prahy 14 a MČ Praha 14 – Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Od září roku 2013 mohou žáci Základní školy Generála
Janouška využívat odborné poradenské služby Školního poradenského pracoviště. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je poskytována např.
komplexní metodická podpora, diagnostická činnost a individuální podpora formou konzultací, nápravy a vypracování školních individuálních vzdělávacích
plánů. Výuka žáků druhých a třetích ročníků základní školy se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá s využitím asistentů pedagoga. Cílem tohoto
projektu je poskytnutí individuální i skupinové podpory znevýhodněným žákům Základní školy Generála Janouška rozšířením a zvýšením kvality služeb
Školního poradenského pracoviště. Projektem je vytvořena metodika práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, kterou využívají nejen školy na
Praze 14. Některých služeb poskytovaných Školním poradenským pracovištěm ZŠ Generála Janouška mohou využívat i žáci ostatních základních škol Prahy
14. Projekt je podpořen z Fondů EU, Operačního programu Praha - Adaptabilita ve výši 3 954 465 Kč.
7. Sociálně integrační aktivity v sociálně vyloučených lokalitách na území MČ Praha 14
Projekt byl zaměřen na dvě cílové skupiny, na děti a mládež a na osoby zodpovědné za výchovu dětí. Cílem projektu bylo nabídnout dětem vhodné
trávení volného času, udržení dětí v hlavním vzdělávacím proudu, podpořit právní vědomí osob zodpovědných za výchovu a vytváření pozitivních vzorců
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chování. Hlavní aktivitou projektu je zajištění pravidelného provozu klubu B v lokalitě Broumarská, ve kterém mají děti možnost trávení volného času. V roce
2012 projekt byl projekt podpořen dotací Ministerstva vnitra ČR v rámci Programu prevence kriminality ve výši 95 000 Kč. Projekt probíhal od června do
prosince roku 2012 pod vedením pracovníků Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 14. V roce 2013 byl projekt opět podpořen dotací
Ministerstva vnitra ČR ve výši 220 000 Kč. Projekt byl upraven na základě získaných zkušeností a evaluací proběhlých aktivit. Sociálně integrační aktivity se
přizpůsobily tak, aby co nejpružněji reagovaly na problémy, se kterými se obyvatelé, resp. děti a mládež potýkají. Projekt poskytuje socio-kulturně
znevýhodněným dětem a mládeži podobné příležitosti pro trávení volného času a rozvoj osobnosti jako mají jejich vrstevníci. Projekt přispívá k eliminaci
rizikového chování. Projekt je realizován Komunitním centrem Chánov, na základě smlouvy s MČ Praha 14 a probíhal od května do prosince roku 2013.
8. Podpora cizinců na území MČ Praha 14
Vzhledem k vysokému počtu cizinců již od roku 2009 realizuje MČ v rámci projektu na podporu integrace cizinců (dříve tzv. emergenční projekt)
komplexní integrační opatření ve spolupráci se základními školami a partnery z neziskového sektoru. Projekt pod názvem „Podpora integrace cizinců na
území MČ Praha 14“ probíhá za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR ve výši 810 000 Kč. Aktivity projektu jsou zaměřeny na občany třetích zemí legálně
pobývající na území ČR a na ostatní obyvatele. Obecným cílem celého projektu je zkvalitnění soužití mezi cizinci a většinovou společností a usnadnění
začleňování cizinců do společnosti. Hlavní aktivitami projektu v roce 2014 byly podpora výuky českého jazyka a českých reálií na základních školách zřízených
MČ Praha 14, v mateřských školách a NNO, podpora multikulturní výchovy a aktivit za účelem zlepšování vzájemných vztahů cizinců a majoritní společnosti.
9. Snížení energetické náročnosti budov
V období roku 2010 – 2014 byly podpořeny z Operačního programu Životní prostředí investiční projekty týkající se snížení energetické náročnosti budov
základních a mateřských škol Prahy 14 a volnočasového centra Plechárna.

4.4.1.2 Projekty spolufinancované podnikatelskými subjekty
V letech 2010 – 2014 byly částečně financovány ze zdrojů podnikatelského sektoru:
skatepark na sídlišti Černý Most
dětské hřiště Chvaletická 918, Lehovec
dětské hřiště Vybíralova, Černý Most
dětské hřiště Splavná, Hutě
dětské hřiště Sadská – Bramborák, Hloubětín
dětské hřiště Klánovická, Hloubětín
dětské hřiště SKANSKA, Jahodnice
seniorpark Klánovická, Hloubětín
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4.4.2 Interní
Aktivity místní Agendy 21 a komunitního plánování jsou zajištěny financemi v rámci vlastního rozpočtu kapitoly Kanceláře starosty Oddělení strategického
plánování a komunikace. Dílčí a navazující aktivity jsou rozpočtovány v rámci jednotlivých odborů ÚMČ Praha 14.

4.5 Grantový systém
4.5.1 Obecné informace
Grantový systém je plně funkční od roku 2001, kdy městská část vyhlásila rozdělení finančních prostředků určených na podporu volného času dětí a
mládeže, kultury, sociální péče a zdravotnictví, sportu a tělovýchovy. V roce 2011 byla do grantového řízení zařazena podoblast pro podporu Zdravé městské
části a místní Agendy 21. V roce 2012 došlo k inovativním změnám v procesu grantového řízení, což zajistilo větší transparentnost a zjednodušení celého
procesu jak pro žadatele, tak pro poskytovatele. Pro zájemce o grantovou podporu je pravidelně pořádán workshop ke grantovému řízení.
Stávající grantový systém je rozčleněn na:
Oblast 1 – Sociální a návazné služby
Oblast 2
Podpora kultury a umělecká činnost
Podpora sportu, tělovýchovy a volného času
Podpora realizace Zdravé městské části – místní Agenda 21
Podpora tělovýchovných zařízení
Příspěvek na zajištění služby
Program J5 – podpora MČ v sociální oblasti
Městská část Praha 14 podporuje poskytovatele sociálních a návazných služeb formou grantu. Grantové řízení probíhá v souladu se zákonem
č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/ 2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
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4.5.2 Sociální oblast
4.5.2.1 Oblast 1 – Sociální a návazné služby
Grantová témata vycházejí z Komunitního plánu sociálních služeb ve správním obvodu Prahy 14 a jsou zaměřena na podporu definovaných služeb a
aktivit pro občany MČ Praha 14.
Žádost lze podat na podporu těchto sociálních služeb:
centrum denních služeb
odlehčovací služby pečovatelská služba - pokud žadatel nepřijímá jiné prostředky na tuto službu z rozpočtu MČ
osobní asistence - není určeno pro individuální žadatele, viz příspěvek na zajištění služby
odborné sociální poradenství
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
terénní programy
sociální rehabilitace
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním handicapem
Nebo návazných služeb s touto specifikací:
„návazné“ služby nad rámec zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vedoucí k sociálnímu začleňování či
zmírnění sociální exkluze u cílových skupin rodina a děti, příslušníci romských sociálně vyloučených lokalit, cizinci, senioři a občané se zdravotním
handicapem
klubová činnost seniorů a osob se zdravotním postižením
vznik podpůrných skupin pro pečující osoby
poradenství pro pečující osoby
podpora rodin v krizi
klubová činnost pro rodiny s dětmi
podpora organizací realizujících projekty zaměřené na zvyšování vzdělanosti a aktivizaci pracovního potenciálu cizinců a menšin
podpora dobrovolnictví
Zařazeny jsou žádosti zaměřené na cílové skupiny občanů žijících na území městské části Praha 14:
rodiny s dětmi
děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením
42

příslušníci romských sociálně vyloučených lokalit
cizinci
senioři
občané se ZH (tělesným, mentálním, kombinovaným, duševním, smyslovým)
Rok

Počet podaných žádostí

Počet podpořených žádostí

Suma rozdělených prostředků Kč

2010

29

27

2 000 000

2011

32

23

1 916 000

2012

32

23

1 926 000

2013

27

21

1 784 000

2014

27

27

1 789 000

4.5.2.2 Příspěvek na zajištění služby
Grantová témata vycházejí z platného Komunitního plánu sociálních služeb. Podporovány jsou sociální a návazné služby:
pro žadatele o podporu naplnění individuálních potřeb občanů MČ Praha 14 v následujících druzích sociálních služeb
- osobní asistence (osoby se ZP a senioři)
- chráněné bydlení (osoby se ZP a senioři)
- podpora samostatného bydlení (osoby se ZP)
- azylové domy (zaměřené na osoby v krizi, rodiny s dětmi, cizince)
které nejsou v KPSS uvedeny jako prioritní, nicméně jsou poskytovány občanům Prahy 14, jsou pro tyto občany potřebné a nejsou v rozporu
s prioritami a opatřeními KPSS
které lze definovat jako „zvláštní situace“
osvětové aktivity pro seniory, občany se ZP, děti a mládež, menšiny a cizince, vícegenerační setkávání podporující inkluzi osob cílové skupiny
kluby nízkoprahového charakteru (pravidelná setkávání) pro seniory, občany se ZP, děti a mládež, menšiny a cizince
podpůrné aktivity pro pečující osoby
podpora dobrovolnictví
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Rok

Počet podaných žádostí

Počet podpořených žádostí

Suma rozdělených prostředků Kč

2010

19

16

300 000

2011

10

10

300 000

2012

17

16

400 000

2013

18

17

400 000

2014

19

19

400 000

4.5.2.3 Program J5 – podpora MČ v sociální oblasti
Jedná se o účelově vázané prostředky, které jsou určeny pouze na následující druhy sociálních služeb:
pečovatelská služba
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Rok

Počet žádostí

Počet podpořených žádostí

Suma rozdělených prostředků KČ

2010

5

5

650 600

2011

4

4

368 000

2012

6

6

368 000

2013

5

5

393 000

2014

5

5

376 300
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4.5.3 Sport, kultura, volný čas a MA21
OBLAST 2 - Podpořeny jsou projekty, které přináší inovativní pohled na MČ, budují její identitu a vztah obyvatel k místu, kde žijí.
Podoblast 2A – kultura a umělecká činnost:
výstavy, ediční činnost, hudební a divadelní vystoupení, výstavy, kulturní události, místní tradice, aktivity propojující umění a ekologii apod.
Podoblast 2B – sport, tělovýchova a volný čas:
provoz a vybavení prostor pro činnost volnočasových aktivit, akce ve volném čase, soutěže a přehlídky, provoz a vybavení veřejně
přístupných tělovýchovných zařízení apod.
Podoblast 2C – podpora ZMČ – MA 21:
činnosti zaměřené na zvýšení občanské sounáležitosti, poznávání kultur a menšin, ochrana životního prostředí, prevence úrazů a nehod,
propagace alternativní dopravy apod.
podoblast 2D – podpora tělovýchovných zařízení
zajištění činnosti a provozu tělovýchovných zařízení
Rok

Počet podaných žádostí

Počet podpořených žádostí

Suma rozdělených prostředků Kč

2010

65

41

800 000

2011

58

41

665 000

2012

52

41

742 000

2013

74

41

1 121 000

2014

69

49

1 400 000
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4.6 Žákovské zastupitelstvo
Zájem vedení radnice zapojovat veřejnost resp. děti a mládež do rozhodovacích procesů vyústil v roce 2013 institucionálním zakotvením Žákovského
zastupitelstva Prahy 14. MČ Praha 14 chce dětem a mládeži ukázat, že jejich názory jsou stejně důležité jako názory dospělých. Návrh na založení
Žákovského zastupitelstva MČ Praha 14 a návrh statutu Žákovského zastupitelstva MČ Praha 14 byl projednán a schválen Výborem pro výchovu, vzdělávání a
místní Agendu 21 a schválen na 11. zasedání zastupitelstva ze dne 14. 5. 2013 jeho usnesením č. 28/ZMČ/2013. Politickým garantem se stala zástupkyně
starosty Ing. Mgr. Lucie Svobodová. ŽZ funguje pod záštitou nezávislé organizace Dům dětí a mládeže Praha 9. Žákovští zastupitelé se schází v prostorách
DDM Praha 9, jednou měsíčně. Delegovaní členové ze ŽZ jsou členy Pražského parlamentu dětí a mládeže a Národní parlamentu dětí a mládeže.

4.6.1 Členství a organizační struktura
Členové ŽZ jsou zástupci dětí a mládeže ze základních a středních škol Prahy 14 ve věku od 10 let s trvalým bydlištěm v ČR. Mandát vzniká řádným
delegováním zástupců ze školních samospráv. Členství je stvrzeno řádným vyplněním přihlášky. Funkční období je stanoveno na dva roky.
Organizační struktura ŽZ:
koordinátor – koordinuje ŽZ, organizačně zajišťuje zasedání, prezentuje ŽZ veřejnosti, shromažďuje veškeré materiály (zápisy, články),
spolupracuje se školními samosprávami či s jinými institucemi
člen – delegát je delegovaný zástupce ze školních samospráv základních či střední škol na území Prahy 14
člen – pokračovatel je žák/student, který již byl členem v uplynulém období, ale z důvodu přechodu na jinou školu ztrácí svůj mandát, ale i přesto
má aktivní zájem dále se podílet na činnosti ŽZ jako stálý člen, musí být zvolen nadpoloviční většinou delegovaných členů
předseda – je volen z členů ŽZ a stojí v čele Rady, reprezentuje ŽZ, svolává a řídí zasedání (nebo k tomu určuje svého zástupce), úzce spolupracuje
se všemi členy a s koordinátorem, účastní se jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a MA 21 MČ Praha 14
I. a II. místopředseda
Rada ŽZ je nejvyšším výkonným orgánem složeným z předsedy, I. a II. místopředsedy, rozhoduje o koncepci a činnosti pro své volební období,
připravuje program pro jednotlivá zasedání ŽZ, zadává úkoly a doporučení, komunikuje s nižšími strukturami a koordinátory, zodpovídá se
Předsednictvu Národního parlamentu dětí a mládeže
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Rok

Počet členů

2013

21

2014

26

4.6.2 Činnosti ŽZ
Celoroční činností jsou aktivity vedoucí k poznávání a prosazování demokratických hodnot, příprava a realizace projektů, které budují identitu a vztah dětí
a mládeže k místu, kde žijí. Smyslem a cílem aktivit je zároveň vyvolat v dětech zájem o komunální politiku. V průběhu října 2013 až ledna 2014 byli členové
ŽZ postupně seznámeni s problematikou komunální politiky a komunálních voleb, místními specifiky městské části Praha 14 a činnostmi jednotlivých komisí
a výborů, jejichž zasedání se také účastnili. ŽZ je zodpovědné za přípravu a realizaci Dětského fóra. Podílí se na přípravách a realizaci kampaní Den Země,
Ukliďme Česko a dalších akcí pro veřejnost pořádané MČ Praha 14.

4.6.3 Simulační hra o komunální politice
V lednu 2014 uspořádaly Úřad MČ Praha 14 a Nadace Fridrich Ebert Stiftung pro žáky škol z Prahy 14 a členy Žákovského zastupitelstva dvoudenní
simulační hru o komunální politice „Mladí lidé rozhodují“. Členové Žákovského zastupitelstva MČ Praha 14 a jejich spolužáci z místních škol se vžili do rolí
skutečných zastupitelů. Diskutovali se starostou a s dalšími zastupiteli o řešení vybraných místních problémů. V průběhu dvoudenní hry se studenti
seznamovali nejen s praktickým fungováním komunální politiky, ale také navštívili skutečné jednání zastupitelstva. Jejich úkolem bylo samostatně diskutovat
o místních problémech a navrhnout, jak by je mohlo zastupitelstvo řešit. Hru zakončilo simulované jednání zastupitelstva, které vedl starosta MČ Praha 14
Bc. Radek Vondra. Studenti byli rozdělení do fiktivních politických stran, poté sami představili své návrhy, snažili se je obhájit v diskuzi a prosadit jejich přijetí
při hlasování. Díky simulační hře si mladí lidé na „vlastní kůži“ vyzkoušeli práci těch, kteří rozhodují. Cílem hry bylo prolomit předsudky a nedůvěru, které
často vůči politice mladí lidé mají a zvýšit jejich zájem o dění v bezprostředním okolí a ukázat jim, jak mohou aktivně přispět ke konstruktivnímu řešení
místních problémů. Z dvoudenní simulační hry byl pořízen dokumentární film, který lze shlédnout na:
https://www.youtube.com/watch?v=qLD029hj0LE&feature=youtu.be
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4.6.4 Dětské fórum
Dětské fórum je veřejné projednání k celkovému rozvoji městské části. Dětského fóra se účastní žáci a studenti škol Prahy 14. Mladí lidé diskutují a
vytipovávají problémy a příležitosti u jednotlivých diskusních stolů s předem stanoveným tématem souvisejícím s děním na městské části. Jsou vybrány
takové tematické oblasti, do kterých jsou mladí aktivně zapojeni. Hlavním společným výstupem je formulace „10ti TOP“ problémů a příležitostí, o jejichž
pořadí dále mají možnost rozhodnout všichni žáci a studenti formou anketního lístku. Výsledky Dětského fóra jsou předány ZMČ a ŽZ k řešení a zapracovány
do Komunitního plánu Zdravé městské části Praha 14. Dětské fórum pořádá MČ od roku 2012.
Přehled realizovaných DF je uveden v příloze č. 1 této zprávy. Přehled „10ti TOP“ za období 2012 – 2014 je uveden v příloze č. 2. této zprávy.
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4.7 Bezmotorová doprava
Městská část Praha 14 je od roku 2013 členem Asociace3 měst pro cyklisty. Podporuje rozvoj městské mobility jako systému s vyváženým podílem
jednotlivých složek dopravy a iniciuje změny souvisejících ze samotnou cyklistickou dopravou. Zásadním krokem k naplňování záměrů bezmotorové dopravy
bylo schválení Strategického plánu rozvoje MČ Praha 14, jehož významnou část tvoří Generel dopravy s konkrétní analýzou a návrhy pro oblast bezmotorové
dopravy. Dalším důležitým bodem bylo schválení konkrétní částky z rozpočtu MČ na opatření pro bezmotorovou dopravu pro rok 2014, což umožnilo
připravit řadu projektů a následných realizací:
úsek páteřní cyklotrasy celoměstského významu (A26) v úseku Vysočany – Hloubětín – Lehovec – Rajská zahrada, včetně stavebních úprav v oblasti
hřiště Slavoj Hloubětín
místní cyklotrasa (Kbely - Hloubětín), spojující Kbely se severní částí Hloubětína, která vznikla na základě úzké spolupráce s naší sousední městskou
částí
úpravy dopravního značení pro cyklisty v oblasti Hloubětína (napojení trasy A26 na metro Hloubětín a propojení oblasti Na Hutích na trasu A26 ve
Vysočanech), která čeká v nejbližší době na svou zpracování dalšího projektu, který by měl zlepšit dopravní prostupnost a obslužnost pro cyklisty
v oblasti Kyjí napojením na stanici metra Rajská zahrada a propojením na trasu A25 směrem do centra
vznik seznamu drobných opatření jako je výměna dopravních značek (např. tam, kde je zákaz vjezdu všech vozidel a není přitom žádný důvod
omezovat cyklistům průjezd) - výměna značek zvýší povědomí o tom, že tudy lze projet po klidné trase a zvýší využívání trasy i důvěru lidí na kole v
dopravní značení
seznam vhodných míst pro legalizaci průjezdu jednosměrkou pro cyklisty zřízením tzv. cykloobousměrek
vydání cyklomapy „Čtrnáctkou na kole“
úspěšná reprezentace týmu Úřadu MČ v kampani „Do práce na kole“ v pravidelnosti dojíždění do práce na kole
cyklojízda městských částí „Pražské cyklozvonění“
„Cyklojízda Prahou 14“ zaměřená na vysvětlení a srovnání jednotlivých způsobů dopravních opatření a veřejnou diskusi
„Vítání cykloobčánků“
pravidelná rubrika v časopise Čtrnáctka s cílem informovat o dění v oblasti bezmotorové dopravy
spolupráce s webovými portály Chodci sobě a Cyklisté sobě

3

Asociace měst pro cyklisty je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Asociace jsou obce, města, svazky a neziskové
organizace. Její činnost je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům spojených s městskou mobilitou a
otázkami dopravy.
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5 ZHODNOCENÍ, ZÁVĚRY
5.1 Historie
Oficiálně se MČ přihlásila k MA21 v roce 2009. Přesto však řada aktivit, které na městské části probíhaly před rokem 2009, spadala do procesů místní
Agendy 21. V souvislosti s vypracováním PZM - MA21 byl proveden průzkum mezi občany MČ, za účelem identifikace stavu správy věcí veřejných, chodu
úřadu a jeho komunikace. Zjištěné nedostatky:
nesystematická pasivní informovanost - nebylo zřejmé jakým způsobem se rozhoduje o zveřejňování informací
nedostatek informací – v některých tématech nebylo zajištěno dostatečné množství informací
nedostatečné zapojování veřejnosti do rozhodování (s výjimkou Komunitního plánování sociálních služeb)
nedostatečná vazba mezi tvorbou a realizací strategických dokumentů na jedné straně a zjištěnými názory, postoji a potřebami na straně druhé
Snaha eliminovat zmíněné nedostatky vyústila v rozhodnutí o přistoupení k realizaci projektu Zdravá městská část a MA21. V září 2009 ZMČ Prahy 14 na
svém 13. zasedání vyjádřilo souhlas s přistoupením k projektu Zdravá městská část Praha 14 a s členstvím v Národní síti Zdravých měst. Schválením deklaraci
se MČ zavázala k naplňování mezinárodně uznávaných doporučení EU a OSN v rámci kvality veřejné správy a rozvoje města, kterými jsou zejména místní
Agenda 21, místní realizace dokumentu Zdraví 21 a místní akční plán zdraví a životního prostředí.

5.2 Současný stav, ocenění
MA21 je velkou příležitostí k dosažení dlouhodobé perspektivy rozvoje městské části a lepší kvality života pro místní obyvatele. Jednou z podmínek
schválení dotace z Revolvingového fondu bylo do dvou let od zahájení projektu Zdravá městská část Praha 14 a MA21 zajistit úroveň MA21 v kategorii „C“
(stabilizace - mírně pokročilá úroveň MA21). Již v průběhu roku 2010 postoupila Praha 14 z kategorie „Z“ (zájemci) do kategorie „D“. V roce 2012 pak byla
splněna kritéria pro kategorii „C“ (stabilizace - mírně pokročilá úroveň MA21). V roce 2014 byla splněna všechna povinná kritéria a úspěšně obhájena
kategorie „C“. Kromě splnění kritérií kategorie „C“ se v roce 2014 podařilo splnit základní podmínky nutné pro vstup do kategorie „B“ - pokročilá úroveň
MA21.
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V roce 2013 Městská část Praha 14 obdržela ocenění Dobrá praxe v oblasti komunitního rozvoje. Komunitní akce a
komunitní rozvoj na Praze 14 představily Ing. P. George a Z. Straková na setkání zástupců obcí a měst NSZM v Hodoníně na
podzim roku 2013. Ocenění uděluje NSZM vždy ke konkrétnímu ukázkovému příkladu, který je zařazen v Databázi
DobráPraxe a současně je odprezentován na některé z akcí NSZM. Ocenění předal ředitel NSZM Ing. Petr Švec.
„Máme zájem ještě více zviditelnit to, co se kde děje dobrého, a především také ocenit ty, kteří se svými prověřenými
postupy pravidelně seznamují své kolegy z dalších měst a obcí,“ přibližuje záměr certifikace dobrých příkladů Petr Švec,
ředitel NSZM.
V březnu 2014 Dobrou praxi MČ Praha 14 představil starosta Bc. Radek Vondra na Setkání pražských městských částí
konaném v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy.

5.3 Plán zlepšování MA21 a výhledy
5.3.1 Postup do kategorie „B“
V roce 2015 bude Praha 14 realizovat přípravné kroky pro vstup do kategorie „B“. Pro postup z kategorie „C“ do kategorie „B“ je nutné splnit základní
podmínky a kritéria 1 – 20 hodnocení MA21.
Podmínka

Plnění k 31. 12.
2014

Obhájit v předchozích 3 letech úspěšně kategorii „C“
Mít schváleno usnesení zastupitelstva k přihlášce do kategorie

ANO
NE

Přihlásit se do 31. 1. v daném roce

NE

Mít usnesením schválený roční Plán zlepšování a Hodnotící zprávu MA21

ANO

Mít zpracovaný Profil MA21

ANO

Účast na veřejném fóru dosahuje min. 70 osob

ANO
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Do 30. 9. je nutné zpracovat Audit udržitelného rozvoje (sebehodnocení) min v 7 tématech udržitelného rozvoje

NE

Do tří let od nástupu do funkce má koordinátor MA21 dokončené kvalifikační vzdělání k výkonu funkce

ANO

Pracovní úvazek koordinátora MA21 činí 1,0 a koordinátor je systémově zařazen do strategického nebo kvalitářského odboru, oddělení či kanceláře
Splnit kritéria kategorie „B“ a získat souhlasné stanovisko Pracovní skupiny MA21

ANO
NE (Indikátory
UR, projekt
v realizaci)

Kritéria pro kategorie „B“
Kategorie Zájemci
KRITÉRIUM

UKAZATEL

PLNĚNÍ

Zpětná vazba o stavu MA21

Pravidelné potvrzení zájmu o evidenci v Databázi MA21

Ano

Zájem o zápis do evidence MA21

Vyplnění registračního formuláře

Ano

Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické osoby

Ano

Kontaktní osoba
Kategorie D
Č.
KRITÉRIUM

1.

Organizační struktura MA21

2.

Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí
plánování, a rozhodování (typu kulaté stoly,
fórum UR/MA21 aj.)
Prezentace činností a výstupů MA21

3.

Č. ukaz.

UKAZATEL

PLNĚNÍ

1.1.
1.2
1.3.
2.1.

Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
Ustanovení koordinátora MA21 (v rámci úřadu či organizace zřízené městem/obcí)
Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování), min. 2 akce za rok

Ano
Ano
Ano
Ano

3.1.
3.2.

Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21, info o aktivitách MA21 na webe
Uveřejňování zpráv o MA21 v místních/regionálních/celostátních médiích, 2 zprávy
v médiích za pololetí

Ano
Ano
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4.

4.1.

Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit
v rámci MA21, min 2 společné aktivity za rok

Kategorie C
Č.
KRITÉRIUM

Č. ukaz.

UKAZATEL

PLNĚNÍ

5.

Oficiální orgán samosprávy pro MA21

5.1.

Ano

6.

Oficiálně schválený dokument k MA21
(deklarace, charta apod.)
Informace, vzdělávání a osvěta k UR a
MA21

6.1.

Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva pro sledování postupu MA21
složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
Schválení dokumentu k MA21 zastupitelstvem města/obce

7.1.
7.2.

8.

Sledování a hodnocení procesu MA21

8.1.

9.

Finanční podpora aktivit MA21 ze strany
samosprávy

9.1.

10.

Pravidelné veřejné fórum UR/MA21 k
celkovému rozvoji města/obce

7.

Spolupráce/partnerství sektoru veřejné
správy, občanského sektoru a
podnikatelského sektoru

Ano

Ano
Ano
Ano

10.1.

Pořádání osvětových kampaní k UR (Den Země, Evropský týden mobility apod.)
Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro úřad nebo
veřejnost (mimo kampaň)
Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 nebo akčního plánu zlepšování MA21
radou nebo zastupitelstvem města/obce
Schválení finanční podpory aktivit MA21 vyplývajících z kom. plánování radou nebo
zastupitelstvem města/obce (možno jednorázová i systematická podpora), min1x za
rok
Pořádání veřejného fóra UR/MA21 k celkovému rozvoji města/obce, min 1x za rok

Kategorie B
Č.
KRITÉRIUM

Č. ukaz.

UKAZATEL

PLNĚNÍ

11.

11.1.

Strategie UR města/obce nebo strategický plán k UR schválené zastupitelstvem
města/obce

Ano

12.1.

Dílčí koncepce, která naplňuje principy UR, schválená zastupitelstvem města/obce

Ano

13.1.

Schválení systému finanční podpory (nebo alespoň jeho dílčí části) zahrnujícího

Ano

12.

13.

Strategie UR města/obce nebo strategický
plán rozvoje města/obce respektující
principy UR
Dílčí koncepce, která je v souladu se
Strategií UR města/obce nebo strategickým
plánem rozvoje města/obce respektujícím
principy UR
Systém finanční podpory města/obce pro
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Ano
Ano

Ano

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

realizaci opatření MA21
Získávání externích zdrojů pro realizaci
MA21
Stanovení a sledování vlastních indikátorů
MA21
Sledování mezinárodně standardizovaných
indikátorů UR
Certifikované proškolení koordinátora
MA21
Výměna zkušeností a přenos příkladů dobré
praxe v oblasti MA21
Oficiální orgán samosprávy pro sledování
stavu UR
Management kvality v rámci veřejné správy

14.1.

podporu MA21 radou nebo zastupitelstvem města/obce
Získávání externích zdrojů pro realizaci aktivit MA21 (externí dotace, granty aj.)

Ano

15.1.

Stanovení a sledování vlastních indikátorů vyplývajících z komunitního

Ne

16.1.

Sledování mezinárodních indikátorů UR

Ne

17.1.

Absolvování případně aktuální účast koordinátora MA21 na akreditovaném školení
pro koordinátory MA21
Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe v rámci tematické akce min.
regionálního významu, příp. veřejně přístupné databáze
Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce

Ano

18.1.
19.1.
20.1.

Zavedení certifikovaného systému řízení kvality v rámci činnosti úřadu města/obce
(ISO nebo EMAS)

Ano
Ano
Ano

Vstup do kategorie „B“ je podmíněn kontrolou prováděnou přímo na místě za účasti odborné komise složené ze zástupců PS MA21. Jedná se o akci
otevřenou místní veřejnosti i hostům z jiných municipalit. Součástí splnění kategorie „B“ je zároveň celostátní „obhajoba“ postupu MČ v rámci speciálního
veřejného zasedání PS MA21. Kategorie je uznána za splněnou v případě, že v rámci kontroly na místě ani obhajoby nejsou shledány významné nedostatky v
postupu dle pravidel a zásad MA21.

5.3.2 Plán zlepšování MA21 pro rok 2015
Součástí úspěšného rozvoje Zdravé městské části a místní Agendy 21 je formulace ročního Plánu zlepšování MA21. Plán zlepšování je nástrojem, který
pomáhá přehledně formulovat, jakého zlepšení má být dosaženo v daném roce v rámci MA21. Návrh plánu zlepšování je od roku 2009 připravován
koordinátorem MA21, následně je projednán výborem/komisí MA21 a poté předložen ke schválení vedení městské části. Plán zlepšování MA21 pro rok 2015
byl sestaven na základě realizovaných aktivit místní Agendy 21, jejich vyhodnocení, podnětů Strategického týmu řízení a rozvoje MČ Praha 14, dále pak členů
Výboru pro výchovu, vzdělávání a Místní Agendu 21 a dalších organizací, které se spolupracují na realizaci MA21.

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.
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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.
Institucionální a organizační zajištění MA21
Institucionálně a organizačně zajistit procesy MA21 v rámci ÚMČ Praha 14. Ustanovit politika Zdravého 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.
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.
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
Rozvíjet a prohlubovat spolupráci s podnikatelskými subjekty
Realizovat přípravné kroky pro zpracování koncepce podpory podnikání. Provést analýzu nástrojů a možností podpory podnikání na Praze 14. Získat partnery
z komerčního sektoru k systematické spolupráci na zlepšování prostředí MČ Praha 14 a kvality života obyvatel.
Plánování projednání investičních akcí
Zvyšovat míru zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů, zejména naplánovat veřejná projednání vybraných investičních akcí.
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 s dlouhodobým cílem zajistit kontinuální proces komunitního plánování.
Podpora dobrovolnictví
Podporovat spolupráci neziskových organizací s orgány místní samosprávy a podílet se na rozvoji komunitního dobrovolnictví.
Indikátory UR
Vyhodnotit aktivity v oblasti hodnocení udržitelného rozvoje na Praze 14. Stanovit sadu místně specifických indikátorů, které budou odrážet stav a rozvoj
městské části. Provést a sledovat vybrané indikátory ECI - Společné evropské indikátory.
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Hodnotící zpráva o MA21
Zpracovat a předložit hodnotící zprávu o rozvoji MA21.
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.

5.4 Přínosy pro MČ
Realizace MA21 na MČ Praha 14 přispívá k mnoha podnětům, které mají přímý vliv na kvalitu života občanů. Důležitou součástí MA21 je zapojení
veřejnosti do rozhodovacích procesů, ale i do vytváření plánů a jejich realizace. Zapojováním občanů, firem, společenství i spolků, dává městská část vědět,
že to co dělá, dělá pro veřejnost a má to smysl. Občané berou společná rozhodnutí za své, získávají lepší vztah k místu, kde žijí a jsou vstřícnější vůči
nepopulárním krokům, které se musí udělat. Pokud bude tento trend udržován, lze předpokládat i eliminaci nežádoucích jevů. Zapojováním veřejnosti
dochází také k předcházení konfliktům, pomáhá se odstraňovat nepochopení a nedorozumění, posiluje se důvěra k úřadu a zlepšuje se veřejný image.
Veřejnost také často přináší do řešené problematiky jiný úhel pohledu.
Zapojování veřejnosti je proces časově, finančně i personálně náročnější. Tato negativa jsou ale vyvážena efektivnějším využitím prostředků a zdrojů při
realizaci jednotlivých projektů. Z toho důvodu je nutné dále pracovat s názory veřejnosti, získanými během veřejných projednání, např. při aktualizaci
koncepčních dokumentů, nebo při tvorbě projektových dokumentací, potřebných k realizaci investičních akcí, které bývají předem s veřejností konzultovány.
Nastavené postupy a metody v oblasti zapojování veřejnosti se v průběhu let 2010 - 2014 osvědčily a budou využívány i v budoucnosti. Participační
procesy budou nadále průběžně monitorovány a ZMČ bude každoročně předkládána hodnotící zpráva o stavu a míře zapojování veřejnosti do rozhodovacích
procesů. Nadále se bude pokračovat v pořádání pravidelných akcí, jako jsou veřejná projednání, veřejná fóra, komunitní kampaně, osvětové akce,
konference a semináře, sportovní, kulturní a volnočasové akce. I v dalších letech vedení městské části bude podporovat školy, nevládní neziskové
organizace, komunity i jedince v pořádání akcí pozitivně rozvíjejících kvalitu a komunitní život v lokalitách Prahy 14.

5.5 Závěr
MA21 je certifikovaná metoda kvality veřejné správy. Sledování kvality MA21 pomocí indikátorů udržitelného rozvoje umožní posoudit, jak si městská
část vede ve srovnání s jinými municipalitami a usnadní poznání jejích silných a slabých stránek. Indikátory jsou důležitým vstupním prvkem pro stanovení a
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realizaci opatření ke zlepšení oblastí udržitelného rozvoje a zlepšení kvality života. Sledování procesů MA21 pomocí Kritérií MA21 je využíváno jako
podpůrný prostředek pro žádosti o granty EU a o podporu z vybraných dotačních titulů.
Závěrem lez dodat, že MA21 pomáhá dosahovat cílů udržitelného rozvoje, tj. udržet Zemi v minimálně takovém stavu v jakém se nachází nyní. Vždy bychom
však měli začínat od sebe a zamyslet se nad tím, co zrovna my děláme pro to, aby naše planeta prosperovala a abychom tu zanechali co nejlepší zázemí pro
další generace.
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SEZNAM ZKRATEK
CAF – Common Assessment Framework (nástroj řízení kvality, který byl vytvořen pro podmínky organizací veřejného sektoru)
CENIA – Czech Environmental Information Agency
DPH – daň z přidané hodnoty
ČVÚT – České vysoké učení technické
DF – Dětské fórum
EPS – expertní pracovní skupiny
ERDF – Evropský fond regionálního rozvoje
EU – Evropská unie
FAMU – Filmová akademie múzických umění
FZMČ Fórum Zdravé městské části
KS OSPK – Kancelář starosty - Oddělení strategického plánování a komunikace
KS OUR – Kancelář starosty - Oddělení územního rozvoje
KPSS – Komunitní plán sociálních služeb
KPZMČ – Komunitní plán Zdravé městské části Praha 14
MA21 – místní Agenda 21
MČ – městská část
NNO – nevládní neziskové organizace
NSZM – Národní síť Zdravých měst
OSN – Organizace spojených národů
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OŘEŠ – Odbor řízení ekonomiky a školství
OSMI – Odbor správy majetku a investic
OSVZ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
PS MA21 – Pracovní skupina MA21
PZM – MA21 projekt Zdravé město – místní Agenda 21
RMČ – Rada městské části
RF – revolvingový fond
SMP14 – Správa majetku Praha 14, a.s.
SPR – strategický plán rozvoje městské části Praha 14
STRR – Strategický tým pro řízení a rozvoj
SVP –
TKK – tým komunitních koordinátorů
UR – udržitelný rozvoj
WHO – The World Health Organization
ZM – Zdravé město
ZMČ – Zastupitelstvo městské části
ZP – zdravotní postižení
ZŠ – základní škola
ŽZ – Žákovské zastupitelstvo Prahy 14
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PŘÍLOHA Č. 1
Přehled realizovaných veřejných projednání MA21 pořádaných v roce 2010
Název akce

Rozšíření
dětského
hřiště Vlčkova

Období
realizace

IV/2010

cíl

Dopad na
veřejnost

Seznámení
místních občanů
s navrhovanými
variantami,
sběr
připomínek

lokální

Počet

Propagace

účastníků

Počet plakátů
/pozvánek

14

Pozvánky
mailem/dopis
em

Míra
zapojení

výstupy

Využití výstupů

Záznam
z akce,
prezenční
listina,
plakát, článek

Podklad pro realizaci
projektu

Záznam
z akce,
prezenční
listina,
plakát, článek

Tvorba anketních lístků
–
po
ověření
základ pro vytvoření
KPZMČ

/fáze
procesu
Konzultace
/partnerství
/návrh
řešení
+
rozhodnutí

Fórum Zdravé
MČ

V/2010

Definování
MČ Praha 14

10P

celoplošný

90

100xA5

Zpětná
vazba

50xA4

/

25xA3
Pozvánky
mailem (cca
1000 adres)
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Identifikace
problémů

+fotodokumentace

Přehled realizovaných veřejných projednání MA21 pořádaných v roce 2011
Název akce

Kulatý stůl
Prahy 14

Dětské hřiště
Jahodnice

Fórum Zdravé
MČ

Období
realizace

IV/2011

V/2011

V/2011

Cíl

Dopad na
veřejnost

Zlepšování
komunikace
místních NNO
s místními
politickými
reprezentanty a
veřejnými
institucemi

Cíleně
zaměřený

Představeni tří
variant řešení
výstavby DH

Lokální

Definování 10P
MČ Praha 14

Počet

Propagace

účastníků

Počet plakátů
/pozvánek

20 NNO

Pozvánky
mailem na
100 adres

V/2011

Návrh řešení, sběr
připomínek pro
realizaci parku
Pilská

Výstupy

Využití výstupů

Záznam z akce,
prezenční listina,
plakát, článek

Podklad pro realizaci
pilotních akcí, ověření a
vytvoření systému pro
komunikaci s veřejností

/fáze
procesu
Konzultace
/partnerství
/návrh řešení

+ fotodokumentace

+
rozhodnutí

Celoplošný

20

83

100xA5

Konzultace

50xA4

/partnerství

25xA3

/návrh řešení

Pozvánky
mailem

+

100xA5

Zpětná vazba

50xA4

/

25xA3

Identifikace
problémů

Pozvánky
mailem
Revitalizace
parku Pilská

Míra
zapojení

Lokální

48

2900xA5
4xA2, 8xA3
Pozvánky
mailem

61

Záznam z akce,
prezenční listina,
plakát, článek

Podklad pro realizaci
projektu výstavby
dětského hřiště

+fotodokumentace

rozhodnutí

Konzultace
/
Návrh řešení

Záznam z akce,
článek +
fotodokumentace
16 definovaných
problémů
Záznam z akce,
prezenční listina,
plakát, článek

Tvorba anketních lístků
– po ověření
základ aktualizace
KPZMČ

Podklad pro projekt

+ fotodokumentace

Projednání
návrhu
komunitního
plánu
sociálních
služeb

X/2011

Seznámení
místních občanů
s navrhovanou
studií, sběr
připomínek

Lokální

41

100xA5

Konzultace

50xA4

/

25xA3

Návrh řešení

Pozvánky
mailem

62

Záznam z akce,
prezenční listina,
plakát, článek
+ fotodokumentace

Podklad pro zpracování
KPSS

Přehled realizovaných veřejných projednání MA21 pořádaných v roce 2012
Název akce

Období
realizace

Projednání
revitalizace
parku v Pilské
ulici

I/ 2012

Setkání se
zástupci NNO

II/ 2012

Cíl

Dopad na
veřejnost

Seznámení
místních občanů
s navrhovanou
studií, sběr
připomínek

Lokální

Zkvalitnění
spolupráce MČ a
NNO v oblasti
komunikace a
propagace činnosti
NNO

Cíleně
zaměřený

Počet

Propagace

účastníků

Počet plakátů
/pozvánek

47

33

Míra
zapojení

Výstupy

Využití výstupů

Záznam z akce,
prezenční listina,
plakát, článek

Podklad pro zpracování
projektové
dokumentace

/fáze
procesu

350xA5

Konzultace

50xA4

/

10xA3

Návrh řešení

Pozvánky
mailem na 51
adres

Konzultace
/partnerství
/návrh
řešení

+fotodokumentace
Záznam z akce,
prezenční listina,
článek
+fotodokumentace

Tvorba on-line katalogu
NNO a kalendáře akcí,
zahrnutí prezentace
NNO do programu akce
Stop Zevling

+
rozhodnutí

Fórum Zdravé
MČ

V/ 2012

Definování 10P
MČ Praha 14

Celoplošný

83

100xA5

Zpětná
vazba

50xA4

/

25xA3
Pozvánky
mailem
Dětské fórum

V/2012

Definování “10P“
MČ Praha 14 očima
dětí a mládeže

Celoplošný

71

Identifikace
problémů

Pozvánky
dopisem

Zpětná
vazba

/mailem

/

+osobně

Identifikace
problémů

63

Záznam z akce,
článek +
fotodokumentace
16 definovaných
problémů
Záznam z akce,
prezenční listina,
článek,
fotodokumentace

Tvorba anketních lístků
– po ověření
základ aktualizace
KPZMČ

Zpracování anketního
lístku pro ověřovací
anketu, zapracování do
KPZMČ

Revitalizace
dětského
hřiště Jahoda

Parčík Splavná,
jaký bude?

Workshop pro
děti a mládež

Pracovní
skupina
k aktualizaci
Koncepce
rozvoje
dětských hřišť
a sportovišť

VI/ 2012

IX/ 2012

X/ 2012

VIXII/2012

Seznámení
místních občanů se
zpracovanou studií,
rozhodnutí o
variantním řešení

Lokální

Seznámení
místních občanů
s ideovou studií,
sběr připomínek a
námětů

Lokální

specifikace
problému
nedostatek aktivit
a sportovišť pro
mladé

Celoplošný

Zapojení
veřejnosti do
aktualizace a
plánování rozvoje
hřišť, sportovišť a
volnočasových
ploch

Celoplošný

16

39

54

Cca 20-35

200xA5

Konzultace

20xA4

/

15xA3

Návrh řešení

200xA5

Konzultace

20xA4

/

10xA3

Návrh řešení

100xA5

Konzultace

20xA4

/

15xA3

analýza

Osobní i psané
pozvánky

Partnerství
/
Analýza
+
Návrh řešení

64

Záznam z akce,
prezenční listina,
plakát, článek,
fotodokumentace

Tvorba projektu
revitalizace

Záznam z akce,
prezenční listina,
plakát, článek,
fotodokumentace

Tvorba projektu
budoucí podoby parku

Záznam z akce,
prezenční listina,
plakát, článek,
fotodokumentace

Tvorba Koncepce
rozvoje kultury a
volnočasových aktivit

Zápisy z jednotlivých
schůzek – připomínky
k jednotlivým
hřištím, sportovištím
a volnočasovým
plochám

Aktualizace
koncepčního
dokumentu

Přehled realizovaných veřejných projednání MA21 pořádaných v roce 2013
Název akce

Workshop ke
grantovému
řízení

Období
realizace

I/2013

Cíl

Seznámit NNO se
změnami
v grantovém řízení

Dopad na
veřejnost

Cíleně
zaměřený

Počet

Propagace

účastníků

Počet plakátů
/pozvánek

35

Pozvánky
mailem

Míra
zapojení

Výstupy

Využití výstupů

Záznam z akce,
prezenční listina,
plakát, článek

Podklad pro
zapracování změn do
grantového řízení

/fáze
procesu
Konzultace
/partnerství
/návrh řešení

+ fotodokumentace

+
rozhodnutí
Využití objektu
„Plechárna“

III/2013

Seznámení
místních občanů se
zpracovanou studií,
rozhodnutí o
variantním řešení

Celoplošný

85

Zajišťovala
P14kulturní

Konzultace
/partnerství
/návrh řešení

Záznam z akce,
prezenční listina,
článek

Tvorba projektu

+ fotodokumentace

+
rozhodnutí

Focus group

III/2013

Hloubětínská
55

Mapování potřeb
a priorit občanů
Hloubětína ve
vztahu
k plánovanému
projektu H55

Lokální

28

Pozvánky
mailem na 28
adres

Konzultace
/partnerství
/návrh řešení

Záznam z akce,
prezenční listina,
plakát, článek

Podklad pro zpracování
projektu

+ fotodokumentace

+
rozhodnutí

Strategie pro
kulturu, umění
sport a volný
čas na Praze

IV/2013

Představení
analytických
materiálů, pracovní
verze, analýza
silných a slabých

Celoplošný

35

Zajišťovala
P14kulturní

Konzultace
/partnerství

Záznam z akce,
prezenční listina,
plakát, článek
+fotodokumentace

65

Podklad pro zpracování
strategie

14

Rekonstrukce
parku Vidlák

Fórum Zdravé
MČ

stránek

V/ 2013

V/ 2013

Mapování
požadavků občanů
na rekonstrukci
parku

Lokální

Definování 10P
MČ Praha 14

Celoplošný

48

43

300xA5

Konzultace

30xA3

/partnerství

4xA2

/návrh řešení

100xA5

Zpětná vazba

50xA4

/

25xA3

Identifikace
problémů

4xA2

Záznam z akce,
prezenční listina,
plakát, článek

Podklad pro zpracování
projektu

+fotodokumentace
Záznam z akce,
článek +
fotodokumentace
16 definovaných
problémů

Tvorba anketních lístků
– podklad pro
Komunitní plán Zdravé
MČ Praha 14

Pozvánky
mailem
Dětské fórum

Komunitní
plán sociálních
služeb
Setkání
zástupců MČ
Praha 14 s
NNO

V/ 2013

VI/ 2013

VI/ 2013

Definování „10P“
problémů MČ
Praha 14 očima
dětí a mládeže

Celoplošný

66

Pozvánky
dopisem
/mailem

Definování
problému v oblasti
sociálních a
návazných služeb

Cíleně
zaměřený

Seznámení NNO
s návrhy a
aktivitami
vedoucími ke
zlepšení

Celoplošný

40

32

Zpětná vazba
/

Záznam z akce,
prezenční listina,
článek,
fotodokumentace

Zpracování anketního
lístku pro ověřovací
anketu, podklad pro
Komunitní plán Zdravé
MČ Praha 14
Podklad pro Komunitní
plán sociálních služeb

Podklad pro spolupráci
a realizaci komunikační
strategie a její realizaci

+osobně

Identifikace
problémů

200xA5

Konzultace

30xA3

/

4xA2

Návrh řešení

Záznam z akce,
prezenční listina,
plakát, článek,
fotodokumentace

Pozvánky
dopisem

Zpětná vazba

Záznam z akce

/mailem
+ osobně

66

/ Konzultace
/Návrh
řešení

komunikace a
koordinace s MČ
Praha 14
Rekonstrukce
Domova pro
seniory

Lehovec
přívětivější

Komunitní
plán sociálních
služeb

IX/2013

IX/2013

X/2013

Seznámení
místních občanů se
zpracovanou studií,
mapování
požadavků občanů
na rekonstrukci

Lokální

Představit
konkrétní záměry,
získat zpětnou
vazbu a podklady
pro realizaci
dalších projektů

Lokální

Připomínkování
navrhovaných
opatření v oblasti
sociálních a
návazných služeb

Celoplošný

45

250xA5

Konzultace

8xA3

/
Návrh řešení

91

2500xA4

Konzultace

8xA3

/partnerství
/návrh řešení

28

200xA5

Konzultace

30xA3

/partnerství

4xA2

/návrh řešení

67

Záznam z akce,
prezenční listina,
plakát, článek

Podklad pro realizaci
projektu

+ fotodokumentace

Záznam z akce,
prezenční listina,
plakát, článek

Podklad pro realizaci
projektu

+ fotodokumentace

Záznam z akce,
prezenční listina,
plakát, článek
+ fotodokumentace

Podklad pro Komunitní
plán sociálních služeb

Přehled realizovaných veřejných projednání MA21 pořádaných v roce 2014
Název akce

Období
realizace

Cíl

Dopad na
veřejnost

Počet
účastníků

Propagace
Počet plakátů
/pozvánek

Setkání s NNO

I/2014

Cíleně
zaměřený

20

Pozvánky
mailem na
100 adres
4xA2

Veřejné
projednání
revitalizace
vnitrobloku B

II/2014

Lokální

15

Veřejné
projednání
revitalizace
vnitrobloku E

II/2014

Definovat
možnosti, postupy
a kroky pro
podporu NNO ze
strany MČ,
zhodnocení
celkové
komunikace a
úroveň spolupráce
mezi MČ Praha 14
a NNO, prezentace
podpory činnosti a
marketingu pro
NNO
Sběr podnětů a
názorů od občanů,
týkající se využití,
úpravy povrchů,
vzhledu a vybavení
mobiliářem
Sběr podnětů a
názorů od občanů,
týkající se využití,
úpravy povrchů,
vzhledu a vybavení
mobiliářem

Lokální

8

Pozvánky do
schránek,200
xA5
4xA2,
Pozvánky
mailem
Pozvánky do
schránek,
200xA5
4xA2

68

Míra
zapojení
/fáze
procesu
Konzultace
/partnerství
/návrh řešení
+
rozhodnutí

Výstupy

Využití výstupů

Záznam z akce,
prezenční listina,
plakát, článek
+ fotodokumentace

Podklad pro zajištění
marketingových
nástrojů a podpory
NNO

Konzultace
/Partnerství
/Návrh
řešení

Záznam z akce,
prezenční listina,
článek
+ fotodokumentace

Podklad pro zpracování
projektu revitalizace

Konzultace
/Partnerství
/Návrh
řešení

Záznam z akce,
prezenční listina,
plakát, článek
+ fotodokumentace

Podklad pro zpracování
projektu revitalizace

Veřejné
projednání
revitalizace
vnitrobloku C

II/2014

Veřejné
projednání
záměru BSK

III/2014

Veřejné
projednání
revitalizace
břehu
Kyjského
rybníka

III/2014

Seminář k
trvale
udržitelnému
nakládání
s bioodpady Kompostování

III/2014

Sběr podnětů a
názorů od občanů,
týkající se využití,
úpravy povrchů,
vzhledu a vybavení
mobiliářem
Představení
záměru BLK Slavia
Praha o. s. na
využití stadionu
Hloubětín, zajistit
občanům přístup
k informacím o
plánovaném
záměru BLK Slavia
Praha o. s.,
Představení
záměru MČ Praha
14, získání podnětů
a připomínek
občanů
k plánovanému
záměru, zajištění
přístupu
k informacím

Lokální

15

Pozvánky do
schránek,
200xA5
4xA2

Konzultace
/Partnerství
/Návrh
řešení

Záznam z akce,
prezenční listina,
plakát, článek
+fotodokumentace

Podklad pro zpracování
projektu revitalizace

Lokální

50

Pozvánky do
schránek,
3010xA5
4xA2

Konzultace
/partnerství

Záznam z akce,
prezenční listina,
plakát, článek
+ fotodokumentace

Podklad pro
zapracování změn
v rámci realizace
projektu

Lokální

56

Pozvánky do
schránek,
4xA2, 8xA3,
Pozvánky
mailem

Konzultace
/Partnerství
/Návrh
řešení

Záznam z akce,
prezenční listina,
plakát, článek
+ fotodokumentace

Podklad pro zpracování
projektu revitalizace

Osvěta a
informování
obyvatel o
možnostech
nakládání s
bioodpadem

Celoplošný

12

50xA4
25xA3
4xA2
Pozvánky
mailem

Konzultace
/Partnerství

Záznam z akce,
prezenční listina,
plakát, článek
+ fotodokumentace

Podklad pro komunitní
plánování a pro
realizaci komunitní
zahrady
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Veřejné
projednáni
bytové
výsadby
v Bryksově ul.

III/2014

Fórum Zdravé
MČ

IV/2014

Dětské fórum

IV/2014

Veřejné
projednání
Rožmberská

VI/2014

Informování
obyvatel o
činnostech MČ
Praha 14 ve věci
bytové výstavby
Bryksova,
upřesnění
souvislostí a
celkového pohledu
na bytovou
výstavbu,
zodpovězení
dotazů obyvatelům
z přilehlých lokali a
konkrétních SVJ,
ujasnění pozice MČ
Definování „10P“
MČ Praha 14

Lokální

203

Pozvánky
osobně
doručeny
společenství
vlastníků
v domech
dotčené
lokality,4xA2,
8xA3, 150 x
A5, Pozvánky
mailem

Konzultace
/Partnerství
/Návrh
řešení
+
Rozhodnutí

Záznam z akce,
prezenční listina,
plakát, článek
+ fotodokumentace,
videozáznam

Podklad pro
rozhodování RMČ

Celoplošný

70

Zpětná vazba
/
Identifikace
problémů

Celoplošný

103

Zpětná vazba
/
Identifikace
problémů

Záznam z akce,
článek +
fotodokumentace
16 definovaných
problémů
Záznam z akce,
prezenční listina,
článek
fotodokumentace

Tvorba anketních lístků
– podklad pro
Komunitní plán Zdravé
MČ

Definování deseti
největších
problémů MČ
Praha 14 očima
dětí a mládeže
Představení
návrhu možnosti
vybudování
dětského hřiště,
úpravy okolí a
řešení dopravní
situace, získání

100xA5
50xA4
25xA3
4xA2
Pozvánky
Pozvánky
dopisem
/mailem
+osobně

Lokální

70

Pozvánky do
schránek
2900xA5
4xA2, 8xA3
Pozvánky
mailem

Konzultace
/Partnerství
/Návrh
řešení
+
Rozhodnutí
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Zpracování anketního
lístku pro ověřovací
anketu, podklad pro
komunitní plán Zdravé
MČ
Podklad pro revitalizaci
lokality a pro řešení
dopravní situace

podnětů a
připomínek
občanů, zajištění
občanům přístupu
k informacím
Žákovské
zastupitelstvo

od X/2013
– VI/2014

Veřejné
projednáni
strategického
plánu Hloubětín

IX/2014

Zapojení dětí
mládeže do
komunální politiky,
výchova
k občanské
zodpovědnosti,
simulační hra o
komunální politice.
Představení
návrhu
strategického
plánu na období
2015 – 2015,
akčního plánu na
období 2015 –
2016,
připomínkování,
sběr podnětů Revitalizace
prostor u metra
Hloubětín, Psí
loučka nad kurty
Slavoj, Komunitní
centrum
Hloubětínská 55,
Hloubětínský
stadion.

celoplošný

Celoplošný +
Lokální

21

Cca 40

Pozvánky
dopisem
/mailem
+osobně, FB

Konzultace
/Partnerství
/Návrh
řešení

Záznam z akce,
prezenční listina,
plakát, článek
+ fotodokumentace

Podklad pro
rozhodování ZMČ

Pozvánky do
schránek,
4xA2, 8xA3,
Pozvánky
mailem

Zpětná vazba
/
Identifikace
problémů

Záznam z akce,
plakát, článek
+ fotodokumentace

Podklad pro
rozhodování ZMČ

71

Veřejné
projednáni
strategického
plánu – Černý
Most II

IX/2014

Veřejné
projednáni
strategického
plánu – Staré
Kyje,
Broumarská

IX/2014

Představení
návrhu
strategického
plánu na období
2015 – 2015,
akčního plánu na
období 2015 –
2016,
připomínkování,
sběr podnětů –
Park U Čeňku,
Čihadla, Parková
úprava
trojúhelníku
Bryksova –
Kučerova –
Mansfeldova,
Volnočasové
centrum
Plechárna,
Bezpečnost,
parkování,
Revitalizace
vnitrobloků,
revitalizace úlohy
nad pozemními
garážemi.
Představení
návrhu
strategického
plánu na období
2015 – 2015,
akčního plánu na

Celoplošný +
Lokální

Cca 40

Pozvánky do
schránek,
4xA2, 8xA3,
Pozvánky
mailem

Zpětná vazba
/
Identifikace
problémů

Záznam z akce,
plakát, článek
+ fotodokumentace

Podklad pro
rozhodování ZMČ

Celoplošný +
Lokální

Cca 85

Pozvánky do
schránek,
4xA2, 8xA3,
Pozvánky
mailem

Zpětná vazba
/
Identifikace
problémů

Záznam z akce,
plakát, článek
+ fotodokumentace

Podklad pro
rozhodování ZMČ

72

Sever Jih

Veřejné
projednáni
strategického
plánu – Kyje
Na Hutích

období 2015 –
2016,
připomínkování,
sběr podnětů,
informování
obyvatel o záměru
MČ Praha 14 –
Zastavovací studie
Broumarská sever
– Jih, Rozvoj
starých Kyjí,
Propojení
Hloubětína a Kyjí,
Protipovodňová
opatření Za
Rokytkou.
IX/2014

Představení
návrhu
strategického
plánu na období
2015 – 2015,
akčního plánu na
období 2015 –
2016,
připomínkování,
sběr podnětů –
Rozvoj území Kyje
– na Hutích, Dětská
hřiště a sportoviště
Jamská, Zřízení
nové MŠ, Využití
hřiště Splavná,

Celoplošný +
Lokální

Cca 40

Pozvánky do
schránek,
4xA2, 8xA3,
Pozvánky
mailem

73

Zpětná vazba
/
Identifikace
problémů

Záznam z akce,
plakát, článek
+ fotodokumentace

Podklad pro
rozhodování ZMČ

Lávka a zastávka
ČD Rajská zahrada,
Park Borská,
Doprava
Veřejné
projednáni
strategického
plánu –
Jahodnice +
Hostavice

IX/2014

Veřejné
projednáni
strategického
plánu –

IX/2014

Představení
návrhu
strategického
plánu na období
2015 – 2015,
akčního plánu na
období 2015 –
2016,
připomínkování,
sběr podnětů –
Rozvoj území
Jahodnice, využití
objektu bývalé
restaurace
Baštýřská, Zřízení
nové MŠ, Plochy
v okolí spalovny
(Technologický
parku Horní Lada),
Areál TJ Kyje na
Jahodnici, Areál
Coca-Cola,
Revitalizace parku
Pilská, Vidlák
Představení
návrhu
strategického
plánu na období

Celoplošný +
Lokální

Cca 40

Pozvánky do
schránek,
4xA2, 8xA3,
Pozvánky
mailem

Zpětná vazba
/
Identifikace
problémů

Záznam z akce,
plakát, článek
+ fotodokumentace

Podklad pro
rozhodování ZMČ

Celoplošný +
Lokální

Cca 20

Pozvánky do
schránek,
4xA2, 8xA3,
Pozvánky

Zpětná vazba
/
Identifikace
problémů

Záznam z akce,
plakát, článek
+ fotodokumentace

Podklad pro
rozhodování ZMČ

74

Lehovec

Veřejné
projednáni
strategického
plánu – Černý
Most I

IX/2014

2015 – 2015,
akčního plánu na
období 2015 –
2016,
připomínkování,
sběr podnětů –
Rekonstrukce
základních a
mateřských škol,
Nová třída MŠ
Chvaletická pro
žáky se SVP,
Dětské hřiště a
úpravy ul. Vizírská,
Veřejný prostor,
parkování, Psí
loučka Lehovec,
Občanská
vybavenost
Představení
návrhu
strategického
plánu na období
2015 – 2015,
akčního plánu na
období 2015 –
2016,
připomínkování,
sběr podnětů –
Využití centrálního
parku, Park U
Čeňku, Čihadla,
Nové hřiště u ZŠ

mailem

Celoplošný +
Lokální

Cca 20

Pozvánky do
schránek,
4xA2, 8xA3,
Pozvánky
mailem

75

Zpětná vazba
/
Identifikace
problémů

Záznam z akce,
plakát, článek
+ fotodokumentace

Podklad pro
rozhodování ZMČ

Gen. Janouška,
Zastávka ČD Rajská
zahrada, Zateplení
MŠ Paculova,
Rekonstrukce
Domova pro
seniory Bojčenkova

76

PŘÍLOHA Č. 2
Fórum Zdravé městské části 2010
Zastavit prodej pozemků Broumarská sever-jih
Nepovolit výstavbu tam, kde to neumožňuje dopravní infrastruktura
Nedostatek míst v mateřských školách – řešit zejména Hostavice a Jahodnici
Penzion pro seniory – vybudovat chráněné bydlení se soc. službami
Bezbariérová Praha 14 – chodníky, komunikace, nájezdy apod.
Vybudování koupaliště
Kriminalita, zvlášť mládeže
Rozvoj odpočinkových a volnočasových ploch vč. hřišť pro děti a mládež

Fórum Zdravé městské části 2011
Řešit problematiku psích exkrementů
Problematika bezdomovectví a s tím spojená kriminalita (porušování veřejného pořádku)
Podpora menších škol, menší počet dětí ve třídách
Rozšíření cyklostezek, in-line stezek, cyklopruhů a cyklopiktogramů, stezky pro chodce
Revitalizace dětského hřiště v areálu o.s. Jahoda a Opávie
Více zeleně a následná údržba u nové zástavby
Podpora bezbariérových tras
Vybudování cykloparku v Praze 14

77

Chráněné bydlení zaměřené na seniory a zdrav. handicapované s odlehčovacími službami
Nízká vymahatelnost práva v ČR

Fórum Zdravé městské části 2012
Pražský okruh - ne přes Černý Most, vyřešit odhlučnění stávajícího stavu
Vyřešit převod bytového fondu Prahy 14 do osobního vlastnictví z důvodu špatné správy MČ
Zachování dostupnosti urgentní zdravotnické péče
Bezpečnost v Hloubětíně - v okolí stanice metra
Vybudovat zázemí pro volnočasové,sportovní a kulturní akce na Černém Mostě u skateparku
Chybí zařízení typu jeslí
Podpora terénní práce s mládeží na Černém Mostě

Fórum Zdravé městské části 2013
Bariéry na přechodech pro chodce
Chybí specializované zaměření stávajících ZŠ
Chybí veřejná ohniště na území Prahy 14
Nedostatečná nabídka pro děti na ulici – vhodná místa pro setkávání, vhodné trávení volného času
Není dostatečně nabídnut bytový fond k odprodeji na Lehovci
Problém bezdomovectví – nedostatečná kooperace s poskytovateli služeb, nedostatečná výměna informací
Nedostatečné řešení Pražského okruhu
Špatný stav povrchů hřišť (sportovišť) a veřejných plácků (neopravených)
Špatná správa travnatých ploch MHMP ve správě TSK hl. m. Prahy

78

Nedostatečný časový prostor výchovných poradců pro práci s dětmi + jejich nedostatečný počet a kvalita

Fórum Zdravé městské části 2014
Propojit sousední městské části pro pěší a cyklisty, vybudovat chybějící přechody
Vytvořit a zveřejnit seznam brigád pro věkovou kategorii 15 + prostřednictvím informačních kanálů městské
části
Řešit nevyhovující stav koryta Rokytky - protipovodňová opatření
Opravit a rekonstruovat veřejné sídlištní prostory
Zřídit mateřskou školu v Hostavicích a Kyje - Na Hutích
Obnovení linky autobusu č. 186 v původním rozsahu (Černým Most – nádraží Holešovice)
Kultivovat přístupové cesty a plochy ke Kyjskému rybníku

Dětské fórum 2012
Veřejný pořádek (bezdomovci, krádeže, hluk)
Chybí koupaliště
Kvalita jídla ve školních jídelnách
Nedostatek dobře vybavených sportovišť a aktivit pro mladé (parkur)
BUS MHD - chování řidičů, špatné intervaly
Neupravené autobusové nádraží na Černém Mostě
Nedostatek cyklostezek, in-line stezek, nedostatek ramp
Nedostatek wifi kaváren, lépe vybavené knihovny
Chybí přírodní amfiteátr - meetingy, koncerty
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Zlepšit veřejné osvětlení

Dětské fórum 2013
Chybí tělocvična v ZŠ Šimanovská
Oprava běžeckého oválu v ZŠ Vybíralova
Chybí lékařská pohotovost
Nedostatek parkovacích míst na Lehovci
Chybí sportoviště se zaměřením - badminton, horolezecká stěna
Chybí psí louka – oplocený prostor s prvky pro agility
Bezdomovci, opilci a drogově závislí v okolí metra Hloubětín a pod
autobusové zastávky Generála Janouška)

mostem v ul. Ocelkova u (u

Nedostatek sportovních akcí ( cyklo, koloběžky, fotbal)
Znečištěné školní hřiště v ZŠ Vybíralova a absence správce školního

hřiště

Nedostatek zeleně v okolí stanic metra

Dětské fórum 2014
Chybí koupaliště
Bezpečnost po setmění
Úprava centrálního parku – rozšíření, více zeleně
Hřiště pro teenagery s lavičkami pro mladé
Vybudování in – line stezky
Výběr ze dvou jídel na ve školních jídelnách
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Více spojů autobusu č. 110 ve špičce
Zvýraznění přechodů pro chodce v ul. Vybíralova a Bryksova
Chybí tělocvična v ZŠ Šimanovská
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