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Plán zlepšování je základním pracovním nástrojem koordinátora. Obsahuje souhrnný popis aktivit, které se budou v rámci projektu v daném roce realizovat.
Zahrnuje návrhy zlepšení, kterého má být v daném roce v rámci projektu Zdravé město a MA21 dosaženo (v souladu s Kritérii MA21). Tento dokument
představuje jedno z povinných kritérií MA21 pro splnění kategorie „C“.
V roce 2018 se zaměříme na rozvoj dobrého jména projektu Zdravé město jako úspěšné značky kvality a jeho vlivu na život ve městě. Budeme pokračovat
v systematickém prohlubování navázané spolupráce se školami, odbornými a neziskovými organizacemi, podnikatelským sektorem a veřejností. Více se
zaměříme na cílenou komunikaci projektu a vyšší zapojení odborů úřadu do procesů místní Agendy 21.

1. Komunikace s veřejností
V rámci zlepšování stávajících aktivit se zaměříme na systematickou a efektivní komunikaci s veřejností s cílem zvýšit informovanost a zájem veřejnosti
o dění ve městě. Chceme využít širší možnosti komunikačních nástrojů pro oslovení veřejnosti ke zvýšení návštěvnosti jednotlivých aktivit. Budeme
pokračovat v ověřování výsledků veřejného fóra profesionálně vedenou sociologickou studií, která nám poskytuje objektivní ověření zjištěných výstupů.
V rámci nových aktivit pro rok 2018 se zaměříme na rozvoj komunikačních znalostí a dovedností vedoucích odborů městského úřadu, kteří jsou klíčovými
partnery projektu Zdravé město a MA21.
Aktivita

Termín

1.1. Fórum Zdravého města
– stanovení priorit TOP 10 P

14. 2.

1.2. Mladé fórum
– zapojení mládeže do veřejného
dění

14. 2.

1.3. Veřejná projednání záměrů
města

průběžně

Garant

Spolupráce
Stávající aktivity
koordinátor ZM a MA21 vedení a tajemník města
politik ZM a MA21
vedoucí odborů
Komise ŽP, ZM a MA21
Národní síť Zdravých měst
neziskové organizace
koordinátor ZM a MA21 vedení a tajemník města
politik ZM a MA21
vedoucí odborů
Komise ŽP, ZM a MA21
Národní síť Zdravých měst
neziskové organizace
základní a střední školy
koordinátor ZM a MA21 vedení a tajemník města
politik ZM a MA21
odbory MěÚ

Indikátory
minimální počet
účastníků: 50
projednání
výstupů Fóra
zastupiteli: A/N
minimální počet
účastníků: 30
projednání
výstupů Fóra
zastupiteli: A/N
minimální počet
projednání: 2

Náplň
podpora účasti občanů
na správě a rozvoji
města;
zpětná vazba úřadu
rozvoj spolupráce se
školami;
veřejná projednání
priorit;
zapojení mladých
rozvoj spolupráce
a komunikace s občany;
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– projednání aktuálních záměrů
1.4. Kulatý stůl Zdravého města
– praktická prezentace projektu
Zdravé město

1.5. Komunikace projektu Zdravé
město a MA21 s veřejností
– školení vedoucích odborů
v komunikačních dovednostech

duben
2018

8.–9. 2.

koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21
předseda komise

zastupitelstvo města
vedoucí odborů
Komise ŽP, ZM a MA21
Zdravé město Chrudim
Technické služby Tábor
Nové aktivity
koordinátor ZM a MA21 vedoucí odborů
politik ZM a MA21
Národní síť Zdravých měst
tajemník úřadu

uskutečnění
kulatého stolu:
A/N

uskutečnění
školení: A/N

zpětná vazba úřadu
objasnění možností
projektu pro rozvoj
města

prohloubení
komunikačních znalostí
a dovedností se
zaměřením na principy
Zdravého města
a MA21

2. Osvětové kampaně, vlastní akce a aktivity
Kampaně mají především osvětový charakter. Hlavní zaměření aktivit je na podporu zdraví, kvalitního životního stylu a udržitelného rozvoje. Díky realizaci
kampaní dochází k prohlubování spolupráce nejen mezi městem a jeho partnery z veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru, ale též mezi
jednotlivými partnery navzájem. I nadále chceme udržet a zajistit vysokou kvalitu realizace akcí. V rámci osvětových kampaní budou též reflektovány
aktivity obsažené v Plánu zlepšování kvality ovzduší města Tábora.
Aktivita

Termín

2.1. Den Země
– kampaň zaměřená na
ochranu životního prostředí
a udržitelný rozvoj města

18. 4.

2.2. Ukliďme svět, ukliďme
Česko
– největší dobrovolnická akce

7. 4.

Garant

Spolupráce
Stávající aktivity
koordinátor ZM a MA21 odbor životního prostředí
politik ZM a MA21
Komise ŽP, ZM a MA21
základní a střední školy
neziskové organizace
podnikatelský sektor
koordinátor ZM a MA21 odbor životního prostředí
neziskové organizace
základní a střední školy

Indikátory
minimální počet
zapojených
subjektů: 5

minimální počet
zapojených
subjektů: 5

Náplň
kampaň se zaměří na
využití alternativních
a bezemisních pohonů
v dopravě;
rozvoj spolupráce
rozvoj spolupráce se
školami, veřejností
a neziskovým

2

zaměřená na likvidaci černých
skládek ve veřejném prostoru

2.3. Dny zdraví
– kampaň zaměřená na
podporu zdraví a zdravého
životního stylu obyvatel

2.4. Osvětové přednášky
– zaměřené na prevenci
pohlavně přenosných chorob
2.5. Ukliďme svět, ukliďme
Česko
– největší dobrovolnická akce
zaměřená na likvidaci černých
skládek ve veřejném prostoru
2.6. Dny bez úrazů
– kampaň zaměřená na
prevenci vzniku úrazů

2.7. Evropský týden
udržitelného rozvoje
– mezinárodní kampaň na
podporu udržitelného rozvoje

veřejnost

minimální množství
sebraného odpadu:
1t

minimální počet
zapojených
subjektů: 5
minimální počet
doprovodných akcí:
3
počet zapojených
škol: 4

8.–12. 10.

koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21

odbor sociálních věcí
základní a střední školy
neziskové organizace
podnikatelský sektor

2018

koordinátor ZM a MA21

základní a střední školy
Zdravotní ústav Ústí n. L.

7. 4.

červen

30. 5. – 5. 6.

Nové aktivity
koordinátor ZM a MA21 vedení města
tajemník města
odbor životního prostředí
zaměstnanci úřadu
Komise ŽP, ZM a MA21
koordinátor ZM a MA21 politik ZM a MA21
odbor dopravně správních
agend
záchranné složky
neziskové organizace
podnikatelský sektor
koordinátor ZM a MA21

politik ZM a MA21
Komise ŽP, ZM a MA21
základní a střední školy
neziskové organizace

sektorem;
posílení zájmu
a společné
odpovědnosti
o veřejný prostor
rozvoj spolupráce
s partnery města;
vzdělávání
obyvatelstva v oblasti
zdraví a zdravého
životního stylu
naplňování opatření
Zdravotního plánu
města

minimální počet
zúčastněných osob:
10

přímé zapojení
zaměstnanců do
úklidu;
rozvoj dobrovolnictví

minimální počet
zapojených
subjektů: 5

zapojení do akce Den
s Integrovaným
záchranným
systémem; zajištění
preventivního měření
zraku

minimální počet
realizovaných akcí:
2
minimální počet
realizovaných akcí:
1
minimální počet
účastníků: 30

aktivity naplňující Cíle
udržitelného rozvoje
OSN;
rozvoj spolupráce
s neziskovým
sektorem
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2.8. Projekt Zachraň záda
- projekt zaměřený na prevenci
bolesti zad a pohybového
aparátu osob pečujících o druhé

září/říjen

koordinátor ZM a MA21

politik ZM a MA21
Kamba, z. ú

minimální počet
realizovaných akcí:
2

rozvoj spolupráce
s neziskovým
sektorem;
podpora zdraví
obyvatel

2.9. Studie veřejných
prostranství

I. pololetí

odbor rozvoje

koordinátor ZM a MA21

zpracování studie:
A/N

2.10. Strategie kultury
a kulturního turismu

I. pololetí

odbor kultury
a cestovního ruchu

koordinátor ZM a MA21

zpracování
strategie: A/N

2.11. Energetický management

průběžně

energetik města

koordinátor ZM a MA21

minimální počet
zveřejněných
zpráv: 2

2.12. Spolupráce na akcích
města

průběžně

koordinátor ZM a MA21

odbory městského úřadu

minimální počet
akcí se zapojením
ZM: 3

zajištění veřejných
projednání analytické
i návrhové části studie
zajištění veřejných
projednání ;
zapojení do tvorby
strategie
zvýšení
informovanosti
o postupu
v energetické
odpovědnosti města
vyšší zapojení odborů
do procesů MA21;
rozvoj spolupráce

3. Medializace projektu
Medializace projektu Zdravé město, místní Agendy 21 a aktivit podporující zdraví obyvatel a udržitelný rozvoj je zajišťována v místních i regionálních médiích
(tištěná média, rozhlas a regionální televize), v Novinách táborské radnice, v sekci Zdravého města na webových stránkách města a na Facebooku města.
Informace o Zdravém městě Tábor také plníme do Dataplánu (databázového systému Národní sítě Zdravých měst), na www.dobrapraxe.cz (webové stránky
o sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe ze Zdravých měst) a na www.ma21.cz (databáze plnění Kritérií MA21). V roce 2018 se zaměříme na sjednocení
vizuálního stylu prezentačních materiálů projektu a na efektivní informování veřejnosti o aktivitách Zdravého města nejen ve spojení s výročím 10 let od
vstupu do Zdravých měst. Dále budeme pokračovat v pravidelném rozesílání informací o dobré praxi v dalších Zdravých městech v rámci úřadu, jednatelům
městských s.r.o. a ředitelkám městských příspěvkových organizací.
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Aktivita

Termín

Garant

Spolupráce
Stávající aktivity
koordinátor ZM a MA21 vedení a tajemník města
politik ZM a MA21
vedoucí odborů
městské s. r. o.
příspěvkové organizace

Indikátory

3.1. Medializace projektu Zdravé
město a MA21
– systematický přenos informací
směrem k veřejnosti

průběžně

3.2. Pravidelná aktualizace Profilu
Zdravého města a MA21

průběžně

koordinátor ZM a MA21

Národní síť Zdravých měst

provedení
aktualizace: A/N

3.3. Hodnotící zpráva za rok 2017

leden

koordinátor ZM a MA21

politik ZM a MA21
předseda komise

schválení zprávy
zastupiteli: A/N
zveřejnění na
webu města: A/N

3.4. Webové stránky
www.taborudrzitelne.cz
– propagace a rozvoj nových
webových stránek zaměřených na
udržitelný rozvoj

průběžně

3.5. Nová jednotná grafika
Zdravého města Tábora
– sjednocení vizuálního stylu

2018

Nové aktivity
koordinátor ZM a MA21 politik ZM a MA21
tajemník úřadu
vedoucí odborů

koordinátor ZM a MA21

politik ZM a MA21
předseda komise

minimální počet
článků: 10

průběžná
aktualizace webu:
A/N

vytvoření nové
grafiky: A/N

Náplň
informace v místních
médiích;
aktualizace webových
stránek a Facebooku
města
aktualizace informací
o projektu v centrální
databázi NSZM
informace o aktivitách
Zdravého města Tábora
v daném roce

rozšíření
komunikačních kanálů;
zvýšení informovanosti
o konkrétních
možnostech
udržitelného rozvoje
zviditelnění projektu
a jeho obsahu;
podpora pozitivního
vnímání projektu

4. Akreditované vzdělávání
Akreditované vzdělávání je zaměřeno na prohlubování potřebných znalostí v oblasti Zdravého města, místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje jak
koordinátora, vedení města a pracovníků úřadu, tak veřejnosti. Získání relevantních informací má za cíl zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního

5

prostředí ve městě při vysoké míře zapojení veřejnosti. Kontinuální vzdělávání a každoroční obhájení „Zlatého certifikátu“ koordinátora je jedním z Kritérií
MA21.
Aktivita

Termín

5.1. Vzdělávání koordinátora na
školách NSZM

březen
červen
listopad

5.2. Vzdělávání veřejnosti v
oblasti udržitelného rozvoje

průběžně

Garant

Spolupráce
Stávající aktivity
koordinátor ZM a MA21 Národní síť Zdravých měst

koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21

Národní síť Zdravých měst
základní a střední školy
neziskové organizace

Indikátory

Náplň

minimální počet
absolvovaných
škol: 2
obhájení „Zlatého
certifikátu“: A/N

prohloubení znalostí
z předmětné
problematiky;
budování vztahů
v rámci NSZM

minimální počet
realizovaných akcí:
1
minimální počet
účastníků: 30

prohloubení znalostí
o principech
udržitelného rozvoje
a jejich zavádění do
praxe

5. Financování aktivit projektu Zdravé město a MA21
Vlastní aktivity Zdravého města jsou financovány přímo z rozpočtu města. Veřejné aktivity rozvíjející projekt Zdravé město jsou podpořeny cíleným dotačním
programem města. Zajištění financování veřejných aktivit je jedním z Kritérií MA21. V roce 2018 bude nově spuštěn další cílený dotační program, tentokrát
na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Pro vlastní aktivity města se snažíme zajišťovat též externí finanční zdroje.
Aktivita
4.1. Dotační program města
Tábora na podporu „Zdravého
města Tábora“
4.2. Zisk externích finančních
zdrojů

Termín
podle
pravidel
programu
průběžně

Garant

Spolupráce

Stávající aktivity
koordinátor ZM a MA21 zastupitelstvo města
žadatelé o dotaci
koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21

odbory MěÚ

Indikátory
počet podpořených
žádostí
objem získaných
finančních
prostředků

Náplň
podpora priorit ze
Zdravotního plánu
města
podpora nových
i stávajících aktivit
Zdravého města
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4.3. Dotační program města
Tábora na podporu
environmentální vzdělávání,
výchovy a osvěty
– nově schválen pro rok 2018

podle
pravidel
programu

Nové aktivity
koordinátor ZM a MA21 zastupitelstvo města
žadatelé o dotaci

počet podpořených
žádostí

podpora
environmentálně
odpovědného jednání
a chování obyvatel

6. MA21 – obhájení kategorie „C“
Pro obhájení kategorie „C“ je nutné splnit jedenáct Kritérií MA21 do konce října příslušného roku. Kritéria jsou průřezově zaměřena na organizační zázemí
projektu, medializaci projektu, realizaci osvětových kampaní, plánování s veřejností a vzdělávání koordinátora, úřadu a veřejnosti. Pro všechna kritéria jsou
definovány dokumenty potvrzující realizaci jednotlivých aktivit. Dokumenty jsou vkládány do veřejně přístupné databáze MA21 umístěné na www.ma21.cz,
kterou spravuje Česká informační agentura životního prostředí CENIA. Vložené dokumenty jsou schvalovány členy Pracovní skupiny Rady vlády pro
udržitelný rozvoj. V rámci dalšího rozšiřování uplatňování principů MA21 budou postupně mapovány možnosti pro postup do vyšší kategorie. V současné
době probíhají meziresortní jednání o změně kritérií pro jednotlivé kategorie a pro postup mezi kategoriemi. Podle schválených změn bude upravena
příprava postupu do vyšší kategorie.
Aktivita
6.1. Obhájení kategorie „C“

6.2. Postupná příprava pro postup
do kategorie „B“

Termín
říjen

průběžně

Garant

Spolupráce

Indikátory

Náplň

Stávající aktivity
koordinátor ZM a MA21 CENIA

obhájení: A/N

naplnění Kritérií
MA21 pro kategorie
„D“ a „C“

Nové aktivity
koordinátor ZM a MA21 vedoucí odborů
politik ZM a MA21
Komise ŽP, ZM a MA21
tajemník úřadu
Národní síť Zdravých měst
CENIA

zpracování analýzy
stavu projektu za
uplynulých 10 let:
A/N

zmapování podkladů
a předpokladů
potřebných k postupu
do vyšší kategorie

Zkratky:
ZM … Zdravé město
MA21 … místní Agenda 21

NSZM … Národní síť Zdravých měst ČR
CENIA … Česká informační agentura ŽP

ŽP … životní prostředí
MěÚ … Městský úřad Tábor
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