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VYHODNOCENÍ

AKČNÍHO PLÁNU ZLEPŠOVÁNÍ MA21 PRO ROK 2016
Vyhodnocení akčního Plánu zlepšování MA21 pro rok 2016 je hodnotí realizaci jednotlivých
aktivit obsažených tomto plánu. Dokument je nedílnou součásti Plánu zlepšování MA21 pro
rok 2017. Je předkládán k projednání Komisi pro komunitní plánování a MA21 a schvalován
Zastupitelstvem městské části Praha 14 dle kritérií MA21, jejichž hlavním cílem je zajistit
monitorování úrovně procesu MA21 v jednotlivých obcích, městech a regionech.
1. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ
Pokračovat a průběžně evaluovat strategické řízení a plánování v rámci ÚMČ Praha 14 na
základě schváleného Strategického plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2015 – 2025.
Strategický plán a jeho akční plán aktualizovat, monitorovat a vyhodnocovat.
Termín:
Provede:
Výstup:

průběžně 2016
RMČ, KS OSPK, odbory ÚMČ
usnesení ZMČ

Plnění: ANO
Výše uvedenými činnostmi se zabývá na svých pravidelných schůzkách Strategický tým pro
řízení a rozvoj (dále jen STRR), který je složen z vedoucích představitelů MČ a odborníků z řad
zaměstnanců ÚMČ Praha 14. Výstupem z pravidelných setkání STRR je soubor dokumentů
obsahující přehled o stavu klíčových projektů, AP, participaci veřejnosti a ostatních aktivitách
MA21. V roce 2016 proběhlo vyhodnocení Akčního plánu na období 2015 - 2016 a zároveň
k jeho aktualizaci pro následující dvouleté období, tedy na období 2017 - 2018. Tento Akční
plán plně vychází ze schváleného Strategického plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2015 2025. Další aktivitou v rámci strategického řízení bylo rozšíření STRR o dalšího stálého hosta Koordinátor MA21, a to z důvodu dalšího prohlubování a zkvalitňování činností ÚMČ Praha
14 směrem k veřejnosti.
2. ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI DO ROZHODOVÁNÍ
Zefektivnit komunikaci s veřejností, zvyšovat míru zapojování veřejnosti do rozhodovacích
procesů. Zapojovat mladé lidi do aktivit a rozhodování městské části. Zajistit efektivní
komunikaci vedení městské části s Žákovským zastupitelstvem a pomáhat realizovat
kreativní nápady, přínosné pro rozvoj mladých lidí obecně. Uspořádat Veřejné fórum, Dětské
fórum a tematicky zaměřená veřejná setkání a debaty s občany.
Termín:
Provede:
Výstup:

průběžně 2016
koordinátor MA21, KS OSPK
VF, DF, veřejná projednání
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Plnění: ANO
Podstatnou změnou v roce 2016 bylo uspořádání tzv. Lokálních veřejných fór (dále jen LF).
Realizace jednoho veřejného fóra byla nahrazena uspořádáním lokálních fór v jednotlivých
oblastech městské části (Kyje, Hloubětín, Lehovec, Kyje - Na Hutích, Hostavice, Jahodnice,
Černý Most I, Černý Most II). Tato změna vedla zejména k několikanásobnému navýšení
počtu občanů zapojených do rozhodování o rozvoji městské části a také přispěla ke zlepšení
informovanosti o aktivitách MA21 a městské části obecně. Zároveň dochází ze strany občanů
k větší ochotě zapojit se do těchto aktivit.
3. USPOŘÁDAT OSVĚTOVÉ AKCE A KAMPANĚ
Uspořádat kampaně a osvětové akce k udržitelnému rozvoji pro různé cílové skupiny.
Připravovat podmínky pro realizaci nových kampaňových projektů.
Zorganizovat kampaň – Chceme tu mít čisto
Zorganizovat osvětovou akci pro seniory
Zorganizovat osvětovou akci k udržitelnému rozvoji na vybrané téma
Termín:
Provede:
Výstup:

průběžně 2016
KS OSPK, OSVZ, ve spolupráci s realizačními týmy
zrealizované kampaně a osvětové akce

Plnění: ANO
Kromě tradičních kampaní Den Země, Setkání kultur, Dny zdraví a Evropský týden mobility
byla v rámci kampaně Setkání kultur uspořádána osvětová akce pro členy místního klubu
seniorů. Občanské sdružení INFO – DRÁČEK připravilo pro seniory prezentaci o životě a
kultuře vietnamské menšiny s ochutnávkou tradiční vietnamské gastronomie. MČ Praha 14
také organizuje kampaň „Chceme tu mít čisto!“, která cílí na zodpovědnost občanů, jejich
vztah k místu, kde žijí a etickou stránku. Proběhlo 15 komunitních úklidových akcí, které byly
vždy dobrovolné a zapojili se do nich jak místní obyvatelé, tak místní spolky.
MČ Praha 14 se také aktivněji zapojila do kampaně ke Světovému dnu bez tabáku (31.5).
Bylo uspořádáno 20 seminářů „Nekuřátka“ a „Típni to I, II“ na základních školách Prahy 14.

4. ROZVÍJET A PROHLUBOVAT SPOLUPRÁCI S PODNIKATELSKÝMI SUBJEKTY
Pokračovat v přípravách – mapování a analýze podnikatelského prostředí, připravit
Podnikatelské fórum. Realizovat přípravné kroky pro zpracování koncepce podpory
podnikání. Cílem je zapojení partnerů z komerčního sektoru k systematické spolupráci na
zlepšování prostředí MČ Praha 14.
Termín:
Provede:
Výstup:

průběžně 2016
KS OSPK, ve spolupráci s realizačním týmem
analýza podnikatelského prostředí na městské části Praha 14

Plnění: ANO
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V roce 2016 proběhla setkání se zástupci podnikatelského sektoru s cílem analyzovat jejich
potřeby. Zjištěná fakta byla zohledněna v rámci aktualizace AP. V rámci provedené analýzy
nebyl zaznamenán ze strany podnikatelských subjektů zájem o realizaci Podnikatelského
fóra. Současný stav spolupráce mezi MČ a podnikatelským sektorem je z jejich strany
hodnocen pozitivně.
5. PROJEDNÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ S VEŘEJNOSTÍ
Zvyšovat míru zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů, naplánováním a možnou
realizací veřejných projednání vybraných investičních akcí.
Termín:
Provede:
Výstup:

2016
KS OSPK
realizovaná projednání investičních akcí

Plnění: ANO
V roce 2016 byla projednávána revitalizace vnitrobloku Mochovská, revitalizace vnitrobloků
sídliště Černý Most 2, revitalizace nám. pluk. Vlčka a také proběhla série veřejných
projednání revitalizace vnitrobloku v ulici Vybíralova v rámci pilotního projektu revitalizace
pražských sídlišť IPR Praha.
6. SOCIO – KULTURNĚ ROZMANITÉ KOMUNITNÍ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 14
Podporovat rozvoj spolkového života, vlastních aktivit obyvatel a efektivně vytvářet
podmínky pro komunitní život. Posílit spolupráci s komunitami a systematicky podporovat
komunitní život na Praze 14 s dlouhodobým cílem zajistit kontinuální proces komunitního
plánování. Posilovat místní soudržnost, začlenit obyvatele s odlišným sociokulturním
kontextem do prostředí městské části Praha 14 prostřednictvím rozvoje a rozšíření nabídky
komunitních aktivit.
Termín:
Provede:
Výstup:

2016
KS OSPK, P14kulturní, komunitní koordinátoři
realizované komunitní projekty, systém podpory komunitních akcí

Plnění: ANO
V rámci operačního programu Praha pól růstu byl schválen a je realizován projekt Rozvoj
komunitního života na Praze 14. Byla podána projektová žádost z operačního programu
Praha pól růstu na vybudování komunitního centra na Lehovci. Realizuje se, projekt
Integrace cizinců na MČ Praha 14 a program terénní sociální práce.

7. VZDĚLÁVÁNÍ KOORDINÁTORA A ASISTENTA KOORDINÁTORA MA21
Akreditované vzdělání koordinátora MA21 je důležité pro získání odborných znalostí a
zkušeností. V roce 2016 se budou realizátoři MA21 na ÚMČ Praha 14 dále vzdělávat na
odborných seminářích, konferencích a workshopech.
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Termín:
Provede:
Výstup:

průběžně 2016
koordinátor MA21, asistent koordinátora MA21, KS OSPK
certifikáty z absolvovaných školení

Plnění: ANO
Účast na školeních a seminářích:
 Profesionální komunikace na úřadě
 Veřejné zakázky dle nového zákona o zadávání veřejných zakázkách
 Smart Prague: finanční nástroje
 Operační program Prah pól růstu
 Metodika – Zdravé město a MA21
 Medializace a PR
 Sdílení dobré praxe atd.
8. REALIZACE MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ (MAP)
Zahájit kroky k realizaci projektu MAP Praha 14, rozvoje kvalitního vzdělávání v MŠ a ZŠ a
jeho dostupnosti pro každé dítě a žáka na správním území MČ Praha 14. Podporovat rozvoj
kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení, pedagogických pracovníků a
dalších organizací, vytvořit podmínky pro rozvoj kvality vedoucích a pedagogických
pracovníků a rozvoj školské infrastruktury.
Termín:
2016
Provede:
realizační tým, koordinátor MA21, asistent koordinátora MA21, KS OSPK
Výstup:
analýza místní výchovné a vzdělávací sítě, vzdělávání, vytvoření MAP pro
správní území MČ Praha 14 do roku 2023
Plnění: ANO
Projekt MAP Praha 14 byl schválen MŠMT a jeho realizace zahájena 1. 5. 2016. Tento projekt
je financován z prostředků EU. Záměrem projektu je rozvoj kvalitního a inkluzivního
vzdělávání v MŠ a ZŠ a jeho dostupnosti pro každé dítě a žáka na správním území MČ Praha
14. Projekt podporuje rozvoj kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení,
pedagogických pracovníků a dalších organizací a vytvoření podmínek pro další rozvoj kvality
vedoucích a pedagogických pracovníků a rozvoj školské infrastruktury. MAP pro správní
území MČ Praha 14 do roku 2023, by měl být na základě schváleného harmonogramu
projektu, dokončen v průběhu roku 2017.
9. INFORMOVANOST CIZINCŮ A NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN
Zajistit vyšší informovanost cizinců a národnostních menšin o možnostech zapojení do
veřejného dění a přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti. Aktualizovat
stávající informační materiály poskytující ucelený přehled základních informace s cílem
napomoci především cizincům se orientovat v běžných životních situacích, s nimiž se v České
republice v rámci procesu integrace do české společnosti setkávají.
Termín:
Provede:

2016
KS OSPK, OSVZ
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Výstup:

informační materiály

Plnění: ANO
Proběhla aktualizace informačních materiálů poskytující ucelený přehled základních
informací s cílem napomoci především cizincům se orientovat v běžných životních situacích, s
nimiž se v České republice v rámci procesu integrace do české společnosti setkávají.
Byla vydána brožura „Informace pro cizince žijící na Praze 14“ v 5 jazykových mutacích.
Průběžně probíhá terénní sociální práce s cizinci, která je zajišťována Organizací pro pomoc
uprchlíkům. Každoročně se realizuje kampaň Setkání kultur. Zároveň probíhají kurzy českého
jazyka a sociokulturní orientace.
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AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ MA21 PRO ROK 2017
Na základě realizovaných aktivit místní Agendy 21, jejich vyhodnocení, podnětů
Strategického týmu pro řízení a rozvoj MČ Praha 14, Komise pro komunitní plánování
sociálních služeb a Místní Agendu 21 a organizací spolupracujících na realizaci MA21 je
sestaven Plán zlepšování MA21 pro rok 2017. Plán zlepšování je nástroj formulující zlepšení a
pokroky, kterých má být dosaženo v roce 2017 v rámci procesů MA21. Tento akční plán je
předkládán k projednání Komisi pro komunitní plánování a MA21 a schvalován
Zastupitelstvem městské části Praha 14 dle kritérií MA21, jejichž hlavním cílem je zajistit
monitorování úrovně procesu MA21 v jednotlivých obcích, městech a regionech.
1. REALIZACE PŘÍPRAVNÝCH KROKŮ PRO POSTUP DO KATEGORIE „B“ V ROCE 2017
Postupně plnit kritéria 1 – 20 hodnocení MA21 a zajistit realizaci podmínek nutných pro
vstup do kategorie „B“ dle pravidel schválených Pracovní skupinou MA21. Zpracovat a
předložit Radě městské části Praha 14 hodnotící zprávu o rozvoji MA21.
Termín:
Provede:
Výstup:

průběžně 2017
koordinátor MA21, KS OSPK, odbory ÚMČ
splnění kritérii 1 – 20, usnesení RMČ, zveřejnění

2. ZPRACOVÁNÍ AUDITŮ UR
Zpracovat vnitřní audity v 10 oblastech UR a předložit Radě městské části Praha 14. Popsat
dosavadní vývoj a aktuální stav v jednotlivých tématech UR. Témata pro vnitřní hodnocení:
1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj
2. Životní prostředí
3. Udržitelná spotřeba a výroba
4. Doprava
5. Zdraví obyvatel
6. Místní ekonomika a podnikání
7. Vzdělávání a výchova
8. Kultura a místní tradice
9. Sociální prostředí
10. Globální odpovědnost
Termín:
Provede:
Výstup:

průběžně 2017
koordinátor MA21, KS OSPK
usnesení RMČ
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3. USPOŘÁDAT OSVĚTOVÉ AKCE A KAMPANĚ
Uspořádat kampaně a osvětové akce k udržitelnému rozvoji pro různé cílové skupiny.
Připravovat podmínky pro realizaci nových kampaňových projektů.
Zorganizovat kampaň - Dny mobility
Zorganizovat kampaň - Dny bez tabáku
Zorganizovat- – Respektuj 18!
Zorganizovat osvětovou akci pro seniory
Zorganizovat osvětovou akci k udržitelnému rozvoji na vybrané téma
Termín:
Provede:
Výstup:

průběžně 2017
KS OSPK, OSVZ, ve spolupráci s realizačními týmy
zrealizované kampaně a osvětové akce

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

průběžně 2017
koordinátor MA21, KS OSPK, ve spolupráci s realizačním týmem
zrealizovaná projednání investičních akcí

5. ROZVOJ KOMUNITNÍCH AKTIVIT PRAHY 14
Podporovat rozvoj komunitního života a efektivně vytvářet podmínky pro komunitní život.
Posílit spolupráci s komunitami a systematicky podporovat komunitní život na Praze 14
s dlouhodobým cílem zajistit kontinuální proces komunitního plánování. Posilovat místní
soudržnost, začlenit obyvatele s odlišným sociokulturním kontextem do prostředí městské
části Praha 14 prostřednictvím rozvoje a rozšíření nabídky komunitních aktivit.
Termín:
Provede:
Výstup:

2017
koordinátor MA21, KS OSPK, P14kulturní
zrealizované komunitní projekty

6. ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU „BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY“
Cílem programu je ve spolupráci se školami, rodiči i zástupci veřejné správy zvýšit
bezpečnost dětí při každodenních cestách (nejen) do školy a podporovat je v tom, aby se
dopravovaly zdravě a ekologicky – pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou, bez nutného
doprovodu dospělých.
Termín:
Provede:
Výstup:

2017/2018
koordinátor MA21
seminář, školní plány mobility, studie
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7. ZAVEDENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU
Zpracovat energetickou koncepci, která bude základním dokumentem pro dlouhodobou
koncepci správy majetku městské části ve vztahu k energetickému řízení a zavést pozici
energetického manažera.
Termín:
Provede:
Výstup:

2017/2018
koordinátor MA21
energetická koncepce, pozice energetického manažera

8. ZLEPŠENÍ ŘÍZENÍ PROCESŮ
Nastavit změny v systému řízení managementu v souladu s požadavky nové normy ČSN EN
ISO 9001:2015. Zavést systém řízení rizik.
Termín:
Provede:
Výstup:

2017/2018
manažer kvality
systém řízení rizik, ISO 9001:2015

9. ZVÝŠENÍ ODBORNOSTI ZAMĚSTANCŮ A ZEFEKTIVNĚNÍ SYSTÉMU KOMUNIKACE V
PODMÍNKÁCH ÚMČ PRAHA 14
Zajištění rozvoje zaměstnanců prostřednictvím plánované struktury vzdělávání. Zlepšení
komunikace mezi zaměstnanci úřadu a klienty prostřednictvím realizace rozvojových aktivit.
Termín:
Provede:
Výstup:

2017/2018
Kancelář tajemníka Personální oddělení
školení zaměstnanců ÚMČ - prezenční listiny

10. INKLUZE VE VZDĚLÁVÁNÍ
Vybudovat moderní inkluzivní prostředí na základních školách. Postupně vyrovnávat
možnosti dětí a žáků z rozdílného socioekonomického a kulturního prostředí, žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Termín:
Provede:
Výstup:

průběžně 2017/2018
OŘEŠ, základní školy
personální podpora pro rozvoj inkluzívního vzdělávání na školách

Seznam použitých zkratek
AP
DF
VF
KS OSPK
MA21
OŘEŠ

Akční plán ke strategickému plánu rozvoje MČ
Dětské fórum
Veřejné fórum
Kancelář starosty Oddělení strategického plánování a komunikace s občany
místní Agenda 21
odbor řízení ekonomiky a školství
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OSVZ
RMČ
STRR
UR
ÚMČ
ZMČ
ŽZ
SPR
AP SPR

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Rada městské části
Strategický tým pro řízení a rozvoj
udržitelný rozvoj
úřad městské části
Zastupitelstvo městské části
Žákovské zastupitelstvo Prahy 14
Strategický plán rozvoje MČ Praha 14 pro období 2015 – 2025
Akční plán Strategický plánu rozvoje MČ Praha 14 pro období 2015 – 2016

Dokument neprošel jazykovou a textovou korekturou.
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