NÁVRH PLÁNU ZLEPŠOVÁNÍ
PROGRAMU ZDRAVÁ PRAHA 10 – MÍSTNÍ AGENDA 21 (PZP10 – MA 21)
PRO ROK 2017
A – teoretická část
1) Plnění kritérií MA 21
MČ Praha 10 si klade za cíl plnit kritéria MA21 tak, aby postoupila z kategorie D do kategorie C
Termín 11/2017
Provede: KZP10-MA21, koordinátor
Výstup: zařazení MČ Praha 10 v Databázi MA 21 do kategorie C
2) Zpracování návrhu Komunitního plánu Zdravé Prahy 10 (KPZP10)
Na základě výstupu z ověřovací ankety k identifikaci největších problémů Prahy 10 bude zpracován
návrh KPZP10 (se zapracováním výstupů z dalších plánovacích akcí)
Termín: 3/2017
Provede: koordinátor
Výstup: návrh KPZP10, usnesení RMČ/ZMČ
3) Zavedení DataPlánu NSZM
Pro MČ Praha 10 bude vytvořen profil v databázi asociace a využívání jejích možností
Termín: 3/2017
Provede: koordinátor
Výstup: Profil MČ Praha 10 v DataPlánu (https://www.dataplan.info/)
4) Propagace PZP10 – MA 21
Jde o vytvoření kontinuálního systému sběru a přenosu informací mezi úřadem (městskou částí)
a veřejností. Využity budou internetové stránky MČ, zajištění umístění informací v tiskovinách, kde
se objeví informace o PZP10 – MA 21 a hlavně informace o realizovaných krocích, projektech,
akcích a jiných aktivitách.
Termín: průběžně
Provede: koordinátor, tiskové odd.
Výstup: rozšiřování sekce na webu PZP10 – MA 21, aktualizace webu min. 1x měsíčně (TZ, články,
fotodokumentace z akcí)
5) Akreditované vzdělávání koordinátora / politického garanta
Jde o průběžné vzdělávání koordinátora a zvyšování jeho kvalifikace (škola Zdravých měst)
Termín: průběžně
Provede: koordinátor, politický garant
Výstup: doklad o absolvovaném vzdělávání
6) Hodnotící zpráva o realizaci
realizaci PZP10 - MA 21 za rok 2017
Jde o zhodnocení úspěšnosti realizace PZP10 – MA 21 v roce 2017 a zpracování Plánu zlepšování
na rok 2018
Termín: 12/2017 – 1/2018
Provede: KZP10-MA21, koordinátor
Výstup: Hodnotící zpráva, usnesení RMČ / ZMČ
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B – praktická část
7)

Fórum Zdravé městské části

Ve spolupráci s kanceláří NSZM bude uspořádáno veřejné setkání u tematických stolů
k identifikaci nevětších problémů městské části z pohledu jejích občanů.
Termín: 3/2017
Provede: KZP10-MA21, koordinátor, tiskové odd.
Výstup: pozvánkový leták, prezenční listina, fotodokumentace, TZ, seznam problémů

8) Ověřovací anketa 10P
Prostřednictvím veřejného hlasování bude z problémů, identifikovaných na Fóru, vybráno 10P.
Tento výstup poslouží k tvorbě Komunitního plánu Zdravé Prahy 10
Termín: 5/2017
Provede: KZP10-MA21, koordinátor, politický garant
Výstup: vzor hlasovacího lístku, seznam 10P, usnesení RMČ a ZMČ

9) Vzdělávací akce na téma MA21 a udržitelný rozvoj
V rámci plnění kritérií MA21 uspořádá městská část akreditovaný seminář na téma MA21 a UR
Termín: do 11/2017
Provede: KZP10-MA21, koordinátor
Výstup: pozvánkový leták, prezenční listina, fotodokumentace

10) Akce se zapojením veřejnosti do rozvoje MČ Praha 10
Realizace min. 2 veřejná plánovacích setkání v rámci rozvoje MČ (např. při procesu
participativního rozpočtování).
Termín: průběžně
Provede: koordinátor, PS pro PaR, popř. OŽD
Výstup: prezenční listiny, fotodokumentace, zprávy z veřejných setkání, TZ

11) Osvětové kampaně
Městská část uspořádá min. 2 osvětové akce – Den Země, Dny zdraví, atd. např.
https://www.zdravamesta.cz/cz/harmonogram
V rámci těchto akcí městská část vytvoří prostor pro mezisektorovou spolupráci a podpoří ji.
Termín: průběžně
Provede: KZP10-MA21, koordinátor, tiskové odd., OŠK, OKP
Výstup: fotodokumentace, TZ

12) Ostatní akce
Dle možností lze v průběhu roku 2017 realizovat a do Programu Zdravá Praha 10 a místní
Agenda 21 zahrnout i další akce se zaměřením na podporu zdraví a udržitelného rozvoje. Důraz
bude kladen na podporu mezisektorové spolupráce.
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