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1. Naplňování kritérií MA21 - obhájení kategorie „C“ a splnění dalších kritérií kategorie „B“

Město Jihlava je členem NSZM ČR od roku 2007 a prostřednictvím Projektu Zdravé město naplňuje Databázi
MA21. V roce 2011 postoupilo Zdravé město Jihlava do kategorie „C“. V letošním roce bude Zdravé město
Jihlava usilovat o splnění všech kritérií Kategorie „B“ a obhájení Auditů v 10 tématech udržitelného rozvoje
(dále jen Audity UR). V prosinci 2015 byla předložena k projednání v zastupitelstvu města již 3 témata
Auditů UR – 2 – Životní prostředí, 6 – Místní ekonomika a podnikání, 9 – Sociální prostředí. Dalších 7 témat
Auditů UR bude zpracováno v 1. polovině roku 2016 (více bod č. 2). Pro splnění všech kritérií MA21
kategorie „B“ je třeba ještě optimalizovat připravenou Vlastní sadu indikátorů s indikátory zahrnutými
v rámci hodnocení témat Auditů UR a vyhodnotit ji, ustanovit orgán samosprávy pro sledování stavu UR a
dále zavést systém řízení kvality v rámci činnosti úřadu města (např. Benchmarking).
Termín splnění: do 30. 11. 2016
Odpovědnost: Koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21, Komise PZM a MA21
Spolupráce: dotčené odbory MMJ, partnerské organizace PZM a MA21, NSZM ČR
2. Vnitřní Audit UR (sebehodnocení) dle Metodiky hodnocení kategorie „A“ místní Agendy 21 (dle
Aalborgských závazků)

V souvislosti s naplňováním kritérií MA21 kategorie „B“ je třeba v letošním roce dopracovat Audity UR dle
Metodiky hodnocení kategorie „A“ místní Agendy 21 v 7 zbývajících oblastech – 1. Správa věcí veřejných a
územní rozvoj, 3. Udržitelná spotřeba a výroba, 4. Doprava, 5. Zdraví obyvatel, 7. Vzdělání a výchova, 8.
Kultura a místní tradice, 10. Globální odpovědnost.
Termín splnění: do 30. 11. 2016
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21, odbory MMJ, Komise PZM a MA21
Spolupráce: organizace zřizované městem, odborní partneři, partnerské organizace PZM a MA21
3. Aktivní zapojení do celostátních komunitních kampaní
Jedná se o tyto osvětové kampaně: Den Země (22. 4.), Světlo pro AIDS (18.5.) Den bez tabáku (31. 5.), Dny
bez úrazů (3. – 13. 6.), Evropský týden mobility (16. – 22. 9.), Dny zdraví (4. – 17. 10.).
Zdravé město Jihlava realizuje ve spolupráci s partnerskými organizacemi v průběhu roku několik
komunitních a osvětových kampaní. U kampaní chceme zlepšit propagaci i návštěvnost, rozšířit obsah
a zapojit více partnerů. Některé kampaně zahrneme do žádosti o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina (viz
bod 6 tohoto plánu).
Termín splnění: do 30. 11. 2016
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21, Komise PZM a MA21
Spolupráce: dotčené odbory MMJ, partnerské organizace PZM a MA21, MŠ, ZŠ, SŠ
4. Práce s veřejností
Kategorie „C“ MA21 předpokládá aktivnější zapojení veřejnosti do dění ve městě a ochotu radnice
naslouchat přáním občanů. Nezbytnou podmínkou je uspořádání Fóra Zdravého města, Fóra mladých
a kulatých stolů ke komunitnímu projednání aktuálních místních problémů či záměrů.
Termín splnění: do 30. 11. 2016
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21, primátor, Komise PZM a MA21
Spolupráce: dotčené odbory MMJ, partnerské organizace PZM a MA21, odborní partneři
5. Získávání externích zdrojů na realizaci MA21
Pokusit se získat podporu pro aktivity PZM a MA21 ze Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji
Vysočina pro rok 2016. V případě získání prostředků projekt realizovat a vyúčtovat.
Termín splnění: do 30. 10. 2016
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21
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Spolupráce: dotčené odbory MMJ, partnerské organizace PZM a MA21, Komise PZM a MA21
6. Realizace Dotačního programu Projektu Zdravé město a MA21
Dotační program je systémem finanční podpory partnerským organizacím, institucím i aktivním občanům,
kteří chtějí přispět k naplňování cílů Projektu Zdravé město a MA21 dílčí akcí, aktivitou, programem apod.,
a to na základě zpracovaného projektu. V rámci tohoto dotačního programu je pro rok 2015 vyčleněna
částka 300 000 Kč (výše dotace na jeden projekt činí maximálně 20 000 Kč).
Termín splnění: do 31. 1. 2017 (termín vyúčtování dotace z výzev roku 2016)
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21, Komise PZM a MA21
7. Stanovení a sledování vlastních indikátorů
Optimalizovat vlastní sadu indikátorů s indikátory v rámci Auditů UR (užší výběr ze strategických,
komunitních, mezinárodních i tematických indikátorů) a jejich pravidelné vyhodnocení, např. v každoročním
Zhodnocení Projektu Zdravé město a MA21. Připravit vhodnou formu zveřejňování této sady v elektronické
podobě, jako komunikačního nástroje vůči veřejnosti.
Termín splnění: do 30. 11. 2016
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21, Komise PZM a MA21, dotčené odbory
MMJ, MP
Spolupráce: organizace zřizované městem, další subjekty (Policie ČR, Úřad práce ČR, ČSÚ, apod.)
8. Propagace Projektu Zdravé město a jednotný vizuální styl
V nejvyšší možné míře využívat v propagaci Zdravého města Jihlavy jednotný vizuální styl a dle možností jej
rozšiřovat.
Termín splnění: do 30. 11. 2016
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21
Spolupráce: grafik/grafička, odbor informatiky
9. Akreditované vzdělávání koordinátorky
Vzdělávání koordinátorky PZM a MA21 je důležité pro získání zkušeností, dobré praxe a dokladem
o ukončeném akreditovaném vzdělávání, které je také nezbytný pro plnění kritérií MA21. Koordinátorka se
zúčastní akreditovaného školení minimálně 3x ročně (jarní, letní a podzimní škola NSZM) a bude
každoročně obnovovat zlatý certifikát ve vzdělání.
Termín splnění: do 30. 11. 2016
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21
Spolupráce: NSZM ČR
10. Školení zaměřené na MA 21, práci s veřejností a obhajobu Auditů UR

Jedná se o školení určené zástupcům samospráv. Délka trvání 1x 8 hodin a 1x 16 hodin.
První školení proběhne před Fórem Zdravého města a je určeno zaměstnancům úřadu, vedení města,
členům Komise PZM a MA21 a zejména garantům jednotlivých oblastí, kteří budou v rámci veřejného
setkání „Fóra Zdravého města“ diskutovat o principech udržitelného rozvoje v příslušné oblasti.
Druhé školení proběhne před veřejnou obhajobou Auditů UR. Je určeno zejména pro garanty jednotlivých
témat a členy jejich pracovních týmů, kteří se podíleli na zpracování Auditů UR a připravují se na veřejnou
obhajobu.
Účastníci těchto vzdělávacích modulů získají nejen přehled o metodách zapojování veřejnosti, prezentování
výstupů apod., ale vyzkouší si je i prakticky v rámci modelových situací.
Úspěšní absolventi prvního modulu budou umět konstruktivně diskutovat podněty veřejnosti na Fóru
Zdravého města a formulovat „problémy“ do Plánu zdraví a kvality života na roky 2016/2017.
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Úspěšní absolventi druhého modulu budou umět připravit kvalitní prezentaci svého tématu UR, správně ji
prezentovat a reagovat na dotazy a následnou diskusi před publikem.
Termín splnění: do 30. 11. 2016
Odpovědnost: Koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21
Spolupráce: dotčené odbory MMJ, realizátor školení (pravděpodobně Institut komunitního rozvoje)
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