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2 MÍSTNÍ AGENDA 21
2.1 Úvod
„MA21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k
udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni.“

2.2 MA21
2.2.1 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.
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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
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 „
Městská část Praha 14 v roce 2016 naplňuje kritéria v kategorii C „STABILIZACE“.

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://www1.cenia.cz/www/ . 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
MA211 v rámci požadavků na databáze MA21 a její další rozšiřování. Dále pak administruje a spravuje databázi MA21 zajišťuje oddělení zpracování a publikování dat.

1

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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3. MÍSTNÍ AGENDA 21 NA PRAZE 14
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.

3.1.1 Politik MA21
Zastupitelstvo MČ Praha 14 ustanovilo na základě usnesení č.11/ZMČ/2015 ze dne 10. 3. 2015 politickým garantem v oblasti místní Agendy 21 uvolněnou radní MČ Praha
14 Mgr. Irenu Kolmanovou. Politický garant je za realizaci procesů MA21 zodpovědný. Všechny postupy a aktivity zastřešuje a podílí se na jejich medializaci.

3.1.2 Koordinátor MA21
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, odbory ÚMČ a partnery z různých sektorů,
je tajemníkem Komise pro komunitní plánování a MA21. Koordinátorka MA21 od roku 2013 organizačně spadá do KS OSPK. Asistentem koordinátora MA21 je Zora Straková,
KS OSPK.

3.1.3 Komise komunitního plánování a MA21
Do realizace místní Agendy 21 jsou zapojeni 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. 709/RMČ/2014 ze dne 15. 12. 2014 zřídila Komisi komunitního plánování a MA21
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3.2 Komunitní plánování
3.2.1 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.

3.2.2 „Příležitosti Prahy 14“ – komunitní plán
„Příležitosti Prahy 14“ je dokument, jehož účelem je stanovení krátkodobých cílů rozvoje městské části v komplexním dokumentu z pohledu veřejnosti. V dokumentu jsou
zpracovány zejména výstupy z veřejných fór, Dětského fóra a dalších akcí se zapojením veřejnosti (veřejných setkání, veřejných debat, jednání u kulatých stolů, anket apod.).
Podněty veřejnosti týkající se sociální oblasti zejména rozvoje sociálních a návazných služeb jsou podrobně zpracovány v Komunitním plánu sociálních služeb na území městské
části Praha 14. V dokumentu 10 Příležitostí Prahy 14 jsou sledovány všechny oblasti s vlivem na kvalitu života a zdraví obyvatel městské části:








Veřejná správa, strategický a územní rozvoj
Životní prostředí
Doprava
Sociální problematika, sociopatologické jevy, bydlení
Zdravý životní styl, prevence a zdravotnické služby
Školství a vzdělávání, osvěta
Kultura, sport a volný čas

3.2.3 Veřejná lokální fóra a veřejná projednání
3.2.3.1 Veřejná lokální fóra
Jedním z podstatných nástrojů pro dlouhodobý udržitelný rozvoj městské části v rámci MA 21 je tzv. Veřejné fórum (dále jen VF). VF vytváří prostor pro přímou účast a
zapojení občanů do plánování rozvoje území, v kterém žijí. Cílem VF je komunikovat, diskutovat a plánovat rozvoj městské části přímo s občany tak, aby měli možnost se na
něm podílet, tedy participovat. VF se účastní pravidelně zástupci vedení městské části, jednotlivých organizačních složek Úřadu a případně i jiných odborných organizací, čímž
je občanům zajištěna možnost přímé konfrontace jejich názorů a podnětů s odborníky a politickou reprezentací. V rámci zlepšování kvality aktivit a procesů MA21 provedlo

7

KS OSPK interní analýzu konaných VF a dalších způsobů participace. Tato analýza byla především zaměřena na dopady výsledků VF a jejich realizovatelnost, počet a názory
účastníků, výběr vhodného místa, data, času, projednávaných témat, doprovodných akcí, atd.
Zásadní výstupy analýzy:


Počet přímých účastníků participace/VF = se pohyboval v rozmezí 50 – 90



Vzniklé příležitosti/problémy se týkaly pouze některých lokalit, a to vždy v závislosti na jejich konkrétním zastoupení a místě konání



Problematické nalezení vhodného místa pro pořádání VF dostupného všem občanům městské části.

Na základě výsledků analýzy OSPK připravilo návrh změny, jejichž cílem bylo eliminovat problémy identifikované v analýze. Současně bylo cílem dosáhnout dalšího zlepšování
komunikace s občany v rámci principů MA 21. Podstatnou změnou v roce 2016 bylo uspořádání tzv. Lokálních fór (dále jen LF). Lokální fóra jsou obdobu VF s tím rozdílem, že
tato fóra se konala v jednotlivých lokalitách městské části. Tato změna vedla k větší ochotě občanů zapojit se do rozhodování o rozvoji městské části a také přispěla ke zlepšení
informovanosti o aktivitách městské části. Okruh projednávaných témat byl cíleně zaměřen na konkrétní lokalitu a na životy místních lidí a týkal se všech 10 oblastí udržitelného
rozvoje. V roce 2016 bylo uspořádáno 8 lokálních fór (Černý Most I, Hloubětín, Černý Most II., Jahodnice, Lehovec, Hutě, Kyje, Hostavice). Z každé lokality vzešly 2 příležitosti,
které byly předány Zastupitelstvu městské části k řešení. Tyto příležitosti zároveň tvoří základní osnovu dokument Příležitosti Prahy 14 pro tvorbu či aktualizaci akčního plánu
ke strategickému plánu rozvoje MČ Praha 14.

Veřejné lokální fóra 2016
Přemístit a odchytit nutrie z rybníku Alosiov – Černý Most 1
Zpevnit vyšlapané cestičky v travnatém porostu v centrálním parku a vytvořit nové chodníky – ČM1
Zjednosměrnit ulici Podlišovskou směrem od Rožmberské a část ulice Koberkovy - Kyje
Zklidnit dopravu v ulici Rožmberské - Kyje
Urychlit revitalizaci hloubětínského náměstí, před revitalizací na náměstí v Hloubětíně vysadit novou zeleň a
udržovat stávající, při revitalizaci náměstí zachovat volný prostor a vzrostlé stromy na obou stranách, odstranit
altánek na severu, včetně prostranství za obchodním domem
Vybudovat komunitní centrum, včetně komunitní zahrady v Hloubětínské 55
Doplnit kameru pro pohled do Kukelské 924-927 – zamezení vykrádání aut - Lehovci
Srovnat, opravit chodníky Kukelská a nerovnosti na Lehovci
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Na Hutích chybí obchod, pohotovost, mateřská škola
Neopakovat v Hutích stavbu jako vila Viktorie – „výškově“, nehodí se do zástavby
Autobusové nádraží + okolí metra - zanedbané , špinavé – řešit – ČM2
Nedostatečný úklid lokality Černý Most 2
Zastřešení MHD zastávky Hostavice
Opravit panelovou cestu i pro cyklisty – lepší přístup k parku - Hostavice
Vyčištění zámkové dlažby – pravidelné – celá Jahodnice
Úklid listí na Jahodnici

3.2.3.2 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. Na základě výsledků této analýzy OSPK připravilo návrh změny v realizace VF. Podstatnou změnou v roce 2016 bylo uspořádání tzv. Lokálních fór (dále jen
LF). Jedná se o obdobu VF realizovaná v jednotlivých lokalitách městské části. Okruh projednávaných témat byl cíleně zaměřen na konkrétní lokalitu a na životy místních lidí.
V roce 2016 bylo uspořádáno 8 lokálních fór (Černý Most I, Hloubětín, Černý Most II., Jahodnice, Lehovec, Hutě, Kyje, Hostavice). Z každé lokality vzešly 2 příležitosti, které
byly předány Zastupitelstvu městské části k řešení. Uspořádání veřejných lokálních fór vedlo k větší ochotě občanů zapojit se do rozhodování o rozvoji městské části a také
přispělo ke zlepšení informovanosti o aktivitách samosprávy.
Veřejná projednání
Rok

Počet

2015

8

2016

7

9

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.
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 veřejných
projednání 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

3.2.3.3 Komunitní kampaně MČ Praha 14






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.)
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Den Země
Kampaň sloužící k prohloubení vědomostí o ekologii a vztahu k životnímu prostředí jak v místě bydliště, tak i v globálním měřítku proběhla na Praze 14 již po šesté. Kampaň
je zaměřena nejen děti, ale i dospělé, kteří se především podílejí na výchově a v současnosti nesou odpovědnost za stav životního prostředí v Praze 14. Kampaň Den Země na
Praze 14 je společným ekologicko – kulturním projektem úřadu městské části Praha 14, základních a mateřských škol, neziskových organizací a dalších soukromých a veřejných
subjektů. Program tvoří řada akcí, které vedle městské části pořádají i její partneři IKEA, Centrum Černý Most, neziskové organizace působící na Praze 14 (DDM Praha 9, YMCA
Praha, komunitní centrum Motýlek, Jahoda, o.p.s,) a mateřské i základní školy Prahy 14 v rámci svých projektových dní. Hlavní aktivitou je happening městské části Praha 14,
který se koná na veřejném prostranství před metrem B – Rajská Zahrada. Během kampaně získali účastníci informační materiály týkající se problematiky odpadů, zeleně,
využívání energie a dalších důležitých ekologických téma. MČ Praha 14 v rámci procesů MA21 podporuje mezisektorovou spolupráci finančními dotacemi v grantovém řízení .
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Chceme tu mít čisto
Kampaň cílí již několik let z různých pohledů na zodpovědnost občanů, jejich vztah k místu, kde žijí a etickou stránku. Jedná se o komunitní úklidové akce, které jsou vždy
dobrovolné a zapojili se do nich jak místní obyvatelé a členové místních spolků. Během roku 2016 proběhlo 15 komunitních úklidových akcí, kde MČ hrála roli
spoluorganizátora, moderátora a finančně zajistila nákup úklidových prostředků a občerstvení a odvoz odpadů.
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Setkání kultur
Kampaň, která je především oslavou soužití různých etnik a národů, se tento rok konala již pošesté. Cílem kampaně je přiblížení zvyklostí a kulturního dědictví jiných národů
a podpora vzájemné tolerance mezi majoritní společností a cizinci žijícími v Praze 14. Kampaň proběhla s očekávanou účastí a splnila svůj smysl přiblížit majoritní skupině
menšiny, které žijí v sousedství vedle nich a naopak a pokusit se vytvořit prostor pro vzájemné sblížení, poznání se. Letošní kampaň byla zahájena výstavou děl slovenského
galeristy a představitele naivního umění Jána Lauka Skorky v kavárně Maňána na Černém Mostě. Aktivity kampaně pak pokračovaly fotbalovým turnajem ve sportovním
areálu základní školy Gen. Janouška a komponovaným hudebním večerem v Kulturním domě Kyje. Stejně jako v minulém roce se do kampaně zapojila také místní pobočka
Městské knihovny v Praze v ulici Generála Janouška. Zájemci mohli vybrat z bohaté nabídky knih zahraničních autorů. Představení a poznání slovenské kultury probíhalo po
dobu 2 dnů v kavárně Maňána.
Součástí Setkání kultur byla také neveřejná akce pro členy místního klubu seniorů. Občanské sdružení INFO – DRÁČEK prezentaci o životě a kultuře vietnamské menšiny s
ochutnávkou tradiční vietnamské gastronomie. V nově zrekonstruovaném kulturně – komunitním centru Plechárna se uskutečnil Festival setkání chutí, který pro veřejnost
připravila příspěvková organizace MČ Praha 14 Praha 14 kulturní.
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Den bez tabáku
MČ Praha 14 s v roce 2016 také zapojila do kampaně ke světovému dnu bez tabáku (31.5). Kampaň Den bez tabáku proběhla na 3 základních školách Prahy 14 formou
preventivních programů. Preventivní programy na školách realizovala České koalice proti tabáku, o.s., která se již od roku 2005 systematicky zaměřuje na problematiku
tabakismu u žáků ZŠ a SŠ. Od roku 2010 jsou internetové stránky www.bezcigaret.cz uvedeny v Metodickém doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí,
žáků a studentů ve školách a školských zařízeních jako jediné, které jsou zaměřeny na preventivní programy tabakismu pro školy. Vedle toho jsou doporučeny také stránky
www.nekuratka.cz (pro děti ve věku 9-12 let) a www.tipni-to.cz (pro teenagery). Městská část finančně zajistila v období leden – červen 2016 semináře a kurzy na základě
požadavků a objednávek jednotlivých základních škol. Celkem bylo uspořádáno 20 seminářů Nekuřátka a Típni to I, II.
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Evropský týden mobility
MČ Praha 14 se do Evropského týdne mobility kampaně zapojila potřetí v rámci tradičního Pražského cyklozvonění. Na účastníky čekala trasa do centra Prahy v délce 15
km, která vedla většinou po bezpečných cestách, ale nevyhla se ani silnicím s motorovou dopravou.
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Pro nejmladší účastníky MČ Praha 14 připravila tradiční Vítání cykloobčánků. Zábavně výchovnou akci pro předškoláky a žáky prvních tříd uspořádala MČ Praha 14 ve
spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy a obchodním Centrem Černý Most. Smyslem akce je vybavit malé cyklisty znalostmi potřebnými k tomu, aby si počínali bezpečně
v silničním provozu, naučit je pravidla tak, aby při jízdě na kole neohrožovali sebe ani své okolí. Akce se uskutečnila na střešním parkovišti Centra Černý Most.
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Dny zdraví
V průběhu zářijové kampaně se uskutečnilo několik aktivit, jejichž cílem byla prevence, poradenství, zvýšení informovanosti občanů městské části Praha 14 a podpora
zdravého způsobu jejich života. Na kampani spolupracovali AZ-Medica Educa, s.r.o, VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o., Liga proti rakovině Praha z. s. , Klub ŽAP, OS HELPÍK,
MUDr. H. Nováková. Hlavními aktivitami bylo uspořádání Dne zdraví pro veřejnost ve vestibulu polikliniky Parník (preventivní vyšetření – vyšetření cholesterolu, cukru z krve
a následná konzultace, měření tlaku, prevence nádorových onemocnění prsou – poskytování informací, tiskovin, nácvik a individuální instruktáž samovyšetření prsu na tzv.
„fantomu prsu“ za asistence Ligy proti rakovině a Klubu ŽAP (NNO sdružující ženy s nádorovým onemocněním), prevence nádorových onemocnění střev – proběhne distribuce
zakoupených testerů ke zjištění kolorektálního karcinomu s doprovodnými informacemi a následným odborným vyhodnocením, vydání karty života – obsahuje důležité
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informace o postupu při první pomoci s kontaktními telefonními čísly např. 155, a osobními údaji držitele např. alergie či léky, které jsou pro jeho zdraví nezbytné. Dalšími
aktivitami bylo plavání seniorů, soutěž v poskytování první pomoci pro žáky ZŠ, prevence výskytu zubního kazu u dětí předškolního věku, prevence nádorového onemocnění.

Psí školka
Od roku 2013 na Praze 14 probíhá kampaň zaměřená na výchovu majitelů psů a péče o psy Psí školka. Péči o psy a jejich majitele se Praha 14 věnuje systematicky. Zajišťuje
agendu ochrany zvířat proti týrání, správu agendy poplatků za psy, kontroly registrací, ve spolupráci s městskou policií kontrolu čipování a dodržování veřejného pořádku.
Dále má na starosti rozmístění a evidenci odpadkových košů, zajištění jejich vývozu a rozmístění a doplňování stojanů s pytlíky na psí exkrementy. Spolupracuje také s TSK hl.
m. Prahy, která má část odpadkových košů v Praze 14 ve své správě. Vrcholnou akcí, kterou pro chovatele psů městská část v posledních letech připravuje pravidelně, je
PEStival aneb „Kdo si hraje, nekouše“. Tato již tradiční celodenní přehlídka her, soutěží, ukázek agility či práce asistenčních psů pravidelně koná v září na travnaté ploše mezi
stanicí metra Černý Most a tamním obchodním centrem.
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3.2.4 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. V průběhu I. pololetí
roku 2016 proběhla dotazníková šetření zjišťující potřeby uživatelů sociálních a návazných služeb a následně také šetření mezi poskytovateli sociálních a návazných služeb.
Navazující veřejné projednání zaměřené na připomínkování konkrétních plánovaných opatření v oblasti sociálních a návazných služeb proběhlo v listopadu 2016. Veřejné
projednání proběhlo formou „kulatých“ stolů, které byly tematicky zaměřeny zejména na poskytovatele a uživatele v klíčových skupinách uživatelů: 1) Senioři, 2) Osoby se
zdravotním postižením, 3) Rodina, děti a mládež a 4) Cizinci a menšiny. Každý stůl garantoval zástupce z řad odborných zaměstnanců OSVZ a předseda pracovní skupiny za
danou oblast. Výstupy z projednání jsou zohledněny v KPSS.

3.2.4.1 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.

3.2.5 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 dotačního systému Prahy 14, městská část založila komunitní a volnočasové centrum Plechárna, komunitní
centrum Broumarská, Půjčovnu Prahy 14 a podpořila vznik sousedského centr v Jahodnici.

3.2.5.1 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

19

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

Sousedské centrum na Jahodnici
Sousedské Centrum vytváří důležitý bod na trase z centra města do okrajové části Prahy a je strategicky umístěno u autobusové zastávky Jahodnice. Nabízí řadu
pravidelných aktivit pro místní sousedy  od volnočasových aktivit pro rodiče s nejmenšími dětmi přes společný prostor pro místní sousedy po aktivity pro seniory. Mezi aktivity
patří i jednorázové akce: semináře, kurzy, tvořivé dny, dětská divadélka. Sousedské centrum spravuje Neposeda, z. ú. Cílem centra je pružně reagovat na potřeby místních,
oživovat veřejný prostor a být středem volnočasových aktivit v lokalitě Jahodnice.
Kulturní dům KD Kyje
Mezi základní aktivity KD Kyje dnes patří zprostředkování kulturního zážitku obyvatelům MČ Praha 14, podpora komunitních aktivit obyvatel Kyjí, Hostavic a Jahodnice,
nabídka kulturně-vzdělávacích programů pro rodiny s dětmi, podpora neprofesionálního umění, poskytování prostor pro volnočasové aktivity a také podpora konání
společenských akcí. Kulturní dům slouží také jako centrum pro seniory.
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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3.2.5.2 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.

3.3 Strategické plánování a řízení
3.3.1 Proces zavedení
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 nejlepší možnost pro naplnění zmiňovaného cíle se jeví zavést systém strategického plánování a řízení do praxe MČ Praha 14, což se
podařilo díky Operačnímu programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Byla provedena analýzy stavu jednotlivých tematických oblastí prostředí MČ Prahy 14, byl vytvořen
Strategický plán rozvoje MČ Prahy 14 na období 2015 – 2025 a dvouletý akční plán a následně v roce 2016 jeho aktualizace, zvýšila se kvalifikace zastupitelů, vedoucích
pracovníků jednotlivých odborů a oddělení ÚMČ Praha 14 a zástupců odborné veřejnosti v oblasti strategického plánování a řízení a bylo realizováno vzdělávání v oblasti
strategického plánování. V roce 2014 byla usnesením č. 206/RMČ/2014 ze dne 7. 4. 2014 schválena Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014
-2024 schválena.

3.3.2 Strategický tým pro řízení a rozvoj
Účelem zřízení STRR je koordinovat přístup řídící a organizační struktury k udržitelnému rozvoji. Jeho cílem je podílet se na vytvoření, 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.

3.3.3 Sledování udržitelnosti
Naplňování rozvoje MČ Praha 14 a sledování udržitelnosti probíhá prostřednictvím indikátorů UR. Zavedení indikátorů UR v roce 2015 předcházelo zhodnocení strategických
dokumentů městské části z hlediska využívání indikátorů a jiných monitorovacích nástrojů (např. stanovení cílových hodnot indikátorů, CAF či benchmarking indikátorů mezi
městy.). Cílem bylo získat přehled o využívaných indikátorech v jednotlivých dokumentech, sjednotit jejich metodiku využívání a prostřednictvím výsledku auditu zpřehlednit
a zpřístupnit veškeré indikátory strategických dokumentů města pro potřeby místního plánování napříč jednotlivými agendami.
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Práce na provedení auditu obsahovala následující 3 dílčí kroky:

analýzu používání indikátorů a monitorovacích ukazatelů a postupů pro plánování a hodnocení ve strategických dokumentech;

screening využívaných indikátorů v procesech řízení státní správy a samosprávy (CAF, benchmarking ad.);

návrh jednotného postupu sledování indikátorů strategických dokumentů.
Audit byl prezentován zástupcům města (vedení města a jednotlivé klíčové odbory).
Na základě výsledku auditu strategických dokumentů města, výsledků sledování indikátorů a ostatních anketních akcí byla připravena sada místně specifických
indikátorů. Ta reflektuje konkrétní podmínky a specifické problémy městské části, jež jsou řešeny ve strategických dokumentech. Vznikl tak specifický „profil města“ sada
složená 15 titulkových indikátorů, které odráží stav a rozvoj MČ Praha 14. Výsledky místně specifických indikátorů jsou zveřejněny v on-line aplikaci
http://indikatory.ci2.co.cz. Současně s místně specifickými indikátory jsou sledovány společné evropské indikátory ECI Spokojenost obyvatel s místním společenstvím a
Mobilita a místní přeprava cestujících

3.4 Spolupráce s třetími stranami
3.4.1 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.
Základní školy pravidelně spolupracují na kampaních Setkání kultur, Den Země, Den bez tabáku, Dny Zdraví a účastní se Vítání cykloobčánků v rámci kampaně Evropský
týden mobility. Základní školy také jsou partneři na projektech financovaných z evropských fondů zejména Klíč k úspěchu, Map Praha 14, Rozvoj komunitního života na Praze
14.
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.

3.4.1.1 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.
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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 a dalších oficiálních setkání koordinátorů ekologické výchovy na území Hlavního města Prahy, které se uskutečnilo s podporou Městské části
Praha 14 a pod záštitou jejího starosty MGR. Radka Vondry.

3.4.1.2 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.

3.4.1.3 Naučná stezka – 14 zastavení na Praze 14
I přes to, že městská část Praha 14 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 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
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11.
12.
13.
14.

Nám. Plk. Vlčka
Rybník Aloisov
Rajská zahrada
Hutě

3.4.2 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.

Akce, na kterých pravidelně dochází ke spolupráci:





plánovací akce – veřejné fórum, Dětské fórum, veřejná projednání, kulaté stoly, pracovní skupiny
kampaně – Den Země, Setkání kultur, Dny Zdraví, Evropský týden mobility, Dny bez tabáku, Chceme tu mít čisto
kulturní, sportovní a volnočasové akce (spoluorganizátoři) - Vánoce na ulici, Městečko volnočasových aktivit, Staročeský jarmark, Psí školka, PEStival, turnaje o
pohár starosty ve stolním tenisu, bowlingu, nohejbale, klasickém tenisu,
akce, kde je poskytnuto zázemí pro realizaci – Vitalsport, Stop Zevling, výukové kurzy, Nízkozkoprahy na rampách, Strawberry fields, schůzky Klubu seniorů,
aktivity Neposeda – budova komunitního centra na Jahodnici,

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.
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3.4.2.1 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.
Cíle projektu:




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)

V rámci Bezbariérové Prahy 14 byly také vytyčeny trasy pro přednostní odklízení sněhu z chodníků na Černém Mostě.
V roce 2015 se na tyto aktivity navázalo dalším projektem „Mapování přístupnosti objektů na Praze 14“. Cílem bylo vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti objektů na
území městské části Praha 14 pro osoby s tělesným postižením pohybujících se po území městské části.
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3.4.3 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
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

3.4.3.1 Sociální podnik Černý Most, s.r.o.
Pro městskou část je také velmi důležitá spolupráce se Sociálním podnikem Černý Most, s.r.o. Městská část 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.

3.5 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.

3.5.1 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.
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3.5.1.1 Projekty financované z národních a evropských strukturálních fondů
1. MAP Praha 14
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 prostřednictvím MAP
do roku 2023. Projekt dává zejména důraz na podporu rozvoje kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení, pedagogických pracovníků a dalších organizací,
zlepšením strategického vedení vzdělávání, podporu spolupráce, vytvoření podmínek pro rozvoj kvality práce vedoucích pracovníků a pedagogických pracovníků a rozvoj
školské infrastruktury. Projekt je realizován v letech 2016 -2018, je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 3 959 018,11 Kč.
2. Rozvoj komunitního života na Praze 14
Cílem projektu je vytvoření uceleného komplexního modelu za účelem vytváření proinkluzivního prostředí škol a podmínek pro začleňování dětí a žáků s odlišným
sociokulturním kontextem, resp. žáků s odlišným mateřským jazykem. Prioritou projektu je přispět k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a
vztahu k okolnímu prostřední, k porozumění a toleranci odlišných kultur. Projekt je realizován v letech 2016 -2018, je financován z Operačního programu Praha pól růstu ve
výši 6 667 312,50Kč.
3. Letní příměstské tábory Praha 14
Hlavním cílem projektu je usnadnit rodičům dětí mladšího školního věku sladění pracovního rytmu s péčí o děti v době hlavních školních prázdnin prostřednictvím
zajištění kvalitní a dostupné péče ve formě 5 různě tematicky zaměřených příměstských táborů. Projekt je realizován v letech 2016 -2018, je financován z Operačního programu
Zaměstnanost ve výši 788 750, 00 Kč.

4. Klíč k úspěchu
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím budování moderního inkluzivního prostředí na jednotlivých školách zapojených do realizace projektu postupně vyrovnávat
možnosti dětí a žáků z rozdílného socioekonomického a kulturního prostředí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí tohoto procesu je cílená podpora
pedagogických pracovníků a jejich vzdělávání tak, aby byli schopni efektivně a aktivně řídit a podporovat tento proces. Projekt je realizován v letech 2016 -2018, je financován
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 16 730 665,79 Kč.
5. Zefektivnění řízení ÚMČ Praha 14
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím realizace celé řady opatření zaměřených na zefektivnění řízení, zkvalitnění komunikace a zvýšení odbornosti zaměstnanců zvýšit
kvalitu služeb, spokojenost zaměstnanců a klientů úřadu. Dílčí cíle projektu:





Zvýšit kvalitu správy věcí veřejných a strategického plánování (řízení) zapojováním veřejnosti a využíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji
prostřednictvím dalšího rozvoje programu MA 21 - postup z kategorie C do kategorie B.
Zvýšit kvalitu řízení procesů a standardizace manažerského řízení v souladu s pravidly ISO 9001:2015.
Rozšířit odborné znalosti a dovednosti zaměstnanců úřadu skrze realizaci odborných školení dle výsledků provedené Analýzy vzdělávacích potřeb.
Zefektivnit komunikaci s veřejností prostřednictvím proškolení zaměstnanců úřadu v komunikačních dovednostech.
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Projekt bude realizován v letech 2017 - 2018, je financován z Operačního programu Zaměstnanost ve výši 4 684 775,00 Kč.
6. Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – Praha 14
Projekt reaguje na zvyšující se poptávku cílové skupiny (rodičů) po zařízeních poskytující péči o děti do 3 let věku v lokalitě MČ Praha 14, kterou v současné době nelze, díky
omezené stávající kapacitě, uspokojit. V rámci aktivit projektu vznikne v objektech MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova celkem 30 nových míst s celodenním provozem péče o děti
do 3 let. Současně bude vybudován a zrekonstruován stravovací provoz pro potřeby dětské skupiny.
Projekt je realizován v roce 2016, je financován z Operačního programu Praha pól růstu ve výši 7 407 920,00 Kč.
7. 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 v roce 2016
za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR ve výši 931 500 Kč a z Magistrátu hlavního města Prahy ve výši 25 000 Kč. Aktivity projektu jsou zaměřeny na občany třetích zemí
legálně pobývající na území ČR a na ostatní obyvatele. Cílem celého projektu je zkvalitnění soužití mezi cizinci a většinovou společností a usnadnění začleňování cizinců do
společnosti. Hlavní aktivitami projektu v roce 2016 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. Ministerstvo vnitra také poskytlo dotaci na Státní
integrační program ve výši 300 000Kč jehož cílem je nalezení práce a bydlení osobám s udělenou mezinárodní ochranou.
8. Podpora zdraví a zdravého životního stylu na MČ Praha 14
Cílem projektu je prevence, poradenství, zvýšení informovanosti občanů městské části Praha 14 a podpora zdravého způsobu jejich života. Projekt se skládal z dílčích
aktivit:






Uspořádání Dne zdraví pro veřejnost ve vestibulu polikliniky Parník
Plavání seniorů
Soutěž v poskytování první pomoci pro žáky ZŠ
Prevence výskytu zubního kazu u dětí předškolního věku
Prevence nádorového onemocnění prsu

Projekt byl podpořen ve výši 120 000, 00 Kč z dotační programu Podpora aktivit v oblasti MA21 hl. m. Prahy.
9. Mobilní sociální služba a terénní program pro osoby bez přístřeší na Praze 14
Mobilní sociální služba, poskytovaná prostřednictvím speciálně upraveného dodávkového automobilu, byla umístěna v lokalitě výskytu osob bez přístřeší v ul. Zálužská
(Hloubětín). Cílem je pomoci lidem bez domova poskytnutím potravinové pomoci, hygienických potřeb, ošacení, základní zdravotní pomoci, sociálního poradenství a
nasměrování na další dostupné služby. Zároveň se jedná o prevenci rizik spojených s výskytem osob bez přístřeší. Sužba je lidem bez domova k dispozici od října 2015 do
března 2O16, vždy v pondělí od 9.30 do 11.30 hodin.
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Projekt byl podpořen formou účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 119 500 Kč.
10. Mapování přístupnosti objektů na Praze 14
Projekt, jehož cílem je vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti objektů na území městské části Praha 14 pro osoby s tělesným postižením pohybujících se po území
městské části. Tento projekt navazuje na předchozí aktivity městské části Praha 14 v této oblasti. Mapování z důvodu zachování vysokého odborného standardu a
využitelnosti pro celoměstskou mapu bylo provedeno profesionály znalými metodiku kategorizace přístupnosti objektů. Zmapované veřejné objekty byly zapracovány do
interaktivní mapy, na kterou je umístěn link na internetových stránkách městské části Praha 14 www.praha14.cz. Informace byly zpracovávány i formou strukturovaného
textového popisu objektu. Do textu jsou zaznamenávány všechny klíčové údaje. Každý klient na základě přesných informací as nejlepší znalostí vlastních možností a potřeb
tak může rozhodnout, zda je schopen konkrétní objekt navštívit, případně jaké pomůcky či míru dopomoci bude třeba zajistit.
https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/info-mapa-prahy-14/
Projekt byl podpořen formou účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 42 500 Kč.
11. Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Praze 14
Projekt je zaměřen na aktualizaci KPSS zejména na výkon organizačních, administrativních, odborných analytických a metodických činností souvisejících se zpracováním
podkladových materiálů a jejich vyhodnocením. Součástí projektu je také zabezpečením práce složek struktury plánování, zajištěním vstupů a výstupů z daných jednání,
spolupráce na zajištění akcí se zapojením veřejnosti a výstupů z nich, zpracování dílčích i komplexních materiálů včetně konečného návrhu aktualizovaného KPSS.
Projekt byl podpořen formou účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 30 500 Kč.
12. Setkání kultur
Cílem projektu je přiblížení zvyklostí a kulturního dědictví jiných národů a podpora vzájemné tolerance mezi majoritní společností a cizinci žijícími v Praze 14.
Projekt byl realizován v dubnu 2016 a byl podpořen formou účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 50 000,- Kč.

13. Sportovní odpoledne Prahy 14
Cílem projektu bylo představit dětem a mládeži různé sporty zážitkovou formou, s možností účasti v turnajích a soutěžích s jejich vrstevníky a představit smysluplnou a
zábavnou možnost trávení volného času.
Projekt byl realizován v dubnu 2016 a byl podpořen dotací HMP v Celoměstských programech podpory projektů v rámci titulu Evropské hlavní město sportu 2016 ve výši
60 000,- Kč.
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3.5.2 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.

3.6 Dotační systém
3.6.1 Obecné informace
Dotační/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 dotační 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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3.6.2 Sociální oblast
3.6.2.1 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
 příslušníci romských sociálně vyloučených lokalit
 cizinci
 senioři
 občané se ZH (tělesným, mentálním, kombinovaným, duševním, smyslovým)
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Rok

Počet podaných žádostí

Počet podpořených žádostí

Suma rozdělených prostředků Kč

2015

27

24

1 895 000

2016

27

24

1 924 000

3.6.2.2 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
Rok

Počet podaných žádostí

Počet podpořených žádostí

Suma rozdělených prostředků Kč

2015

18

15

405.000

2016

20

19

400.000

3.6.3 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.
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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

2015

69

51

1 372 000

2016

57

50

1 570 000
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3.7 Žákovské zastupitelstvo
ŽZ funguje pod záštitou městské části Praha 14 a nezávislé organizace Dům dětí a mládeže Praha 9, Černý Most od roku 2013. 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.

3.7.1 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. 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

3.7.2 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. ŽZ je zodpovědné za přípravu a realizaci Dětského fóra. Podílí se na přípravách
a realizaci kampaní Den Země, Ukliďme Česko, akcí pro veřejnost pořádané MČ Praha 14 a projektech realizovaných městskou částí Praha 14.
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3.7.3 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 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 „Příležitostí Prahy 14“, 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 dokumentu Příležitosti Prahy 14 - komunitní plán, který je zahrnut do Akčního plánu strategického
plánu rozvoje MČ Praha 14. Dětské fórum pořádá MČ Praha 14 od roku 2012.
Ověřené výsledky Dětského fóra 2016
Revitalizovat okolí Kyjského rybníka/ rozdělit na rekreační část a část pro rybáře (instalovat molo, šlapadla,
lodičky)
Zlepšit úklid na Praze 14
Vyhradit legální zeď pro sprejery
Vybudovat parkoviště či parkovací domy v Hloubětíně, Černém Mostě a na Lehovci
Revitalizovat/uklidit les mezi Aloisovem a Hloubětínem včetně vybudování lanového centra
Vybudovat workoutové hřiště na Lehovci a v Hloubětíně
Upravit Hloubětínské náměstí
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3.8 Bezmotorová doprava
Městská část Praha 14 je od roku 2013 členem Asociace 2 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“
proznačen úsek páteřní cyklotrasy A26 v úseku Vysočany – Hloubětín – Lehovec – Rajská zahrada včetně stavebních úprav v oblasti hřiště Slavoje Hloubětín
cyklotrasa (Kb-Hl), Kbely - severní část Hloubětína
realizována drobná opatření např. cykloobousměrky
studie na trasu EURO VELO





propojení tras A 25 a A 26 od Rajské zahrady do ulice Hodějovská včetně stavebních úprav přechodu na Broumarské
projekt úprav dopravního značení pro cyklisty v oblasti Hloubětína (napojení trasy A26 na metro Hloubětín a propojení oblasti Na Hutích na trasu A26
ve Vysočanech)
zpracovaná studie na úpravy stezky pro cyklisty v ulici Bobkova a doplnění úseku A 44 v ulicích Bryksova a Ocelkova
zadány studie na cyklotrasy přes Čihadla, oblast skleníků za Kyjským rybníkem a podél Průmyslové na Prahu 10
zpracována studie na cyklozónu Hodějovská a propojení do Lednické a Rožmberské





nákup dvou elektrokol pro pracovní cesty zaměstnanců
úspěšná reprezentace týmu Úřadu MČ v kampani „Do práce na kole“ v pravidelnosti dojíždění do práce na kole
cyklojízda městských částí „Pražské cyklozvonění“
2

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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„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

3.9 Sport a volný čas
Městská část Praha 14 disponuje 38 veřejně přístupnými hřišti ve správě MČ, z toho je 23 dětských hřišť, 6 sportovních ploch (z toho 3 s fitness prvky, 2 workoutové hřiště,
senior park), 9 multifunkčních hřišť, 1 skatepark a 2 psí louky. Všechna hřiště jsou kontrolována dle ČSN EN 1176 -7. MČ Praha 14 dále také eviduje 7 dětských hřišť a sportovišť
ve vlastnictví jiných vlastníků a 6 školních hřišť přístupných veřejnosti. Dětská hřiště jsou určena pro věkovou kategorii 3 -12 let, sportovní plochy pro širokou veřejnost.
Sportovní areály všech základních škol jsou volně přístupné veřejnosti. V letech 2014 – 2015 bylo vybudováno 5 nových DH, workoutové hřiště, seniorpark a také proběhly
úpravy na dalších 2 dětských hřištích. V srpnu 2016 bylo otevřeno nové již 2 workoutové hřiště. V současné době se připravuje využití volné plochy mezi železniční tratí
Malešice a areálem TJ Sokol Kyje při ul. Nedokončená pro „bike park“, probíhá studie na dětské hřiště a sportoviště v ul. Jamská a bude zadána realizace parkouru na sídlišti
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Černý Most. V roce 2016 bylo na obnovu, opravy a údržbu veřejných hřišť a sportovišť bylo vynaloženo 525 225,- Kč. jsou Dalšími místy, které mohou občané využívat pro
trávení volného času a sport jsou krytý bazén se slanou vodou, fotbalová hřiště, skatepark, minigolfy, fitness centra, kuželny, golfové hřiště, in - line stezky a komunitní centra.
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4 ZHODNOCENÍ, ZÁVĚRY
4.1 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.

4.2 Současný stav, ocenění
Již v roce 2007 byla MČ Praha 14 oceněna Ministerstvem vnitra cenou za kvalitu ve veřejné správě – Organizace dobré veřejné služby za zavedení systému řízení jakosti
podle ČSN EN ISO 9001:2000. V roce 2010 Praha 14 získala ocenění The E – Governence Institutu za vynikající výsledky za správu a využívání informačních technologií k zajištění
výměny informací s občany, soukromými organizacemi a jinými veřejnými institucemi za účelem zvyšování efektivity vnitřního fungování a poskytování rychlých, dostupných
a kvalitních informačních služeb. 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 2016 byla splněna všechna povinná kritéria a úspěšně obhájena kategorie „C“.
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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. 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.

4.3 Plán zlepšování MA21 a výhledy
4.3.1 Postup do kategorie „B“
V roce 2017 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. 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.

4.3.2 Plán zlepšování MA21 pro rok 2016
Součástí úspěšného rozvoje městské části v oblasti 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 2017 byl sestaven na základě realizovaných aktivit místní Agendy
21, jejich vyhodnocení, podnětů Strategického týmu řízení a rozvoje MČ Praha 14, dále pak členů Komise pro komunitní plánování a MA21 a dalších organizací, které se
spolupracují na realizaci MA21.

4.4 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.
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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.

4.5 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 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
CENIA – Czech Environmental Information Agency
DF – Dětské fórum
EU – Evropská unie
FAMU – Filmová akademie múzických umění
KS OSPK – Kancelář starosty - Oddělení strategického plánování a komunikace
KS OUR – Kancelář starosty - Oddělení územního rozvoje
KPSS – Komunitní plán sociálních služeb
MA21 – místní Agenda 21
MČ – městská část
NNO – nevládní neziskové organizace
NSZM – Národní síť Zdravých měst
OSN – Organizace spojených národů
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
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STRR – Strategický tým pro řízení a rozvoj
UR – udržitelný rozvoj
ZMČ – Zastupitelstvo městské části
ZP – zdravotní postižení
ZŠ – základní škola
ŽZ – Žákovské zastupitelstvo Prahy 14

44

