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Odbor kancelář primátora 

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 

PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 V PROSTĚJOVĚ 

ROK 2020 

Akční plán zlepšování PZM a MA21 je nástrojem komise ZM a MA21, ve kterém je jasně 

formulováno, jakého zlepšení by mělo být dosaženo (v souladu s kritérii MA21) v následujícím roce. 

Tento dokument představuje jedno z povinných kritérií MA21. 

Náplň Akčního plánu zlepšování PZM a MA21 

1) Aktivně zapojovat veřejnost do procesu MA21 – plněno průběžně 

              Prokazatelně zkvalitnit alespoň 2 dílčí kriteria kategorií D – B, obhájit kat. C 

2) Sledování indikátorů udržitelného rozvoje (ECI) k realizaci konkrétních opatření – zpracování 

otázek, závěrečná zpráva, zveřejnění výsledků 

3) Zaměřit se na projednávání investic s veřejností – hlavně na údržbu a výsadbu zeleně 

v centru města - plněno průběžně 

(např. významné investiční akce v centru města) 

4) Prohlubování spolupráce s prostějovskými středními školami – SOŠPO, SZŠ – organizace akcí 

zaměřených především na seniory, využívání místního potenciálu 

5) Zorganizovat školení o udržitelném rozvoji – Ing. Kateřina Vosičková, lektorka z OSÚMM  

6) Zorganizovat besedy o aktuální problematice změn klimatu (pro veřejnost, studenty SŠ). 

Vytvořit strategii adaptace na změnu klimatu. 

7) Získávat nové partnery pro aktivity projektu Zdravé město a místní Agendy 21 - průběžně 

8) Předávat a sdílet příklady Dobré praxe – http://dobrapraxe.cz/ 

9) Prohlubovat spolupráci s podnikatelským sektorem – zaměřit se na spolupráci s OHK.  

Organizační výpomoc na akci Burza práce a vzdělávání 

10) Propagovat principy PZM a MA21 a pořádat osvětové akce a kampaně pro různé cílové 

skupiny 

 zorganizovat nejméně jednu osvětovou akci pro seniory, sportovní hry, spolupracovat             

s Národním sportovním centrem 

 rozšířit nabídku besed a přednášek pro seniory zaměřenou na jejich osobní ochranu  

 zorganizovat jednu osvětovou akci pro mládež – boj proti patologickým jevům  

 zorganizovat kampaně – Den Země, Den bez úrazů, Dny zdraví, ETM, Den bez aut 

11) Prohlubovat spolupráci s Městskou knihovnou, skupinou prevence MP a Komisí pro 

bezpečnost a prevenci kriminality  

12) Podpořit rozmístění nádob na tříděný odpad po městě – hliníkový odpad, upotřebené oleje 

 

mailto:posta@prostejov.eu
http://dobrapraxe.cz/
http://ma21.cenia.cz/Default.aspx

