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Statutární město Liberec – Zdravé město 

Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2018 

Cíl 2018 splnit kritéria kategorie „C“ MA21 

V kalendářním roce 2018 si město klade za cíl naplnit následující dílčí aktivity v rámci projektu 

Statutární město Liberec – Zdravé město: 

 

1) Udržování a informování o aktivitách MA21 v samostatné sekci webových stránek města 

„Zdravé město Liberec a MA21“ 

Aktuální stav: 

V roce 2017 vznikla webová sekce pro uveřejňování informací týkající se MA21, NSZM a projektu 

Statutární město Liberec – Zdravé město na adrese: http://liberec.cz/cz/prakticke-informace/zdrave-

mesto/. Během roku 2017 došlo k dokončení úprav na webových stránkách SML, aby byly uživatelsky 

přívětivější a zájemci se v nich lépe orientovali.  

Cíle pro rok 2018: 

Cílem pro rok 2018 je i nadále v maximální možné míře pravidelně aktualizovat web Zdravého města. 

Navíc tyto stránky budeme koordinovat s facebookovou stránkou Zdravého města Liberec, aby 

docházelo k větší návštěvnosti těchto serverů a šíření jejich obsahu mezi místní občany. Stanovit 

periodicitu aktualizace – např. min. 1x měsíc. 

Odpovědnost: specialista pro zapojování veřejnosti do rozhodování, tiskové oddělení města 

 

2) Vzdělávání koordinátora 

Aktuální stav: 

V roce 2017 koordinátorka MA21 úspěšně absolvovala základní vzdělávací cyklus v rámci škol 

Národní sítě Zdravých měst ČR – tzv. Zlatý certifikát. 

Cíle pro rok 2018: 

Cílem pro rok 2018 je, aby nový koordinátor ZM Liberec absolvoval alespoň dvě Školy Zdravých 

měst (jarní, letní a podzimní), aby mohl v následujícím roce získat tzv. Zlatý certifikát. Vzdělávacích 

aktivit se budou účastnit i další pracovníci Odboru strategického rozvoje a dotací SML, kteří  se budou 

na realizaci aktivit v rámci ZM a MA21 podílet. 

Odpovědnost: koordinátor 

Náklady: vzdělávací akce jsou zdarma, cestovně a ubytování je hrazeno z rozpočtu odboru – položka 

cestovné, jde o prostředky mimo MA21 
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3) Vytvoření a zpracování Auditů UR 

Rokem 2018 započne v Liberci třetí období po sobě, kdy bude naplňovat kategorii „C“ 

STABILIZACE. Proto zahájí postupné zavádění kroků, které pomohou Liberci k dosažení vyšší 

kategorie, která je logickým pokračováním dosavadního stavu. Nejdůležitější však pro tuto chvíli je 

naplňovat i nadále současné podmínky a pokusit se o vypracování tohoto sebehodnocení v průběhu 

roku, 2018, abychom byli schopni v následujícím roce předložit audity minimálně ve 3 oblastech UR. 

Pokud se městu podaří hodnotiteli auditů (CENIA) tyto materiály dodat v pořádku, město se posune 

v hodnocení z C na *C (v kategorii C odpovídá jedna až tři hvězdy počtu vypracovaných a obhájených 

auditů). Pro první tři Audity UR navrhujeme tyto 3 oblasti: 

1. Životní prostředí 

2. Místní ekonomika a podnikání 

3. Sociální prostředí 

 

 

4) Plánování s veřejností 

V roce 2018 předpokládáme aktivní zapojování veřejnosti do oblasti plánování a rozhodování – kulaté 

stoly, fórum UR / MA21 (v roce 2018 proběhne přibližně 5-8 takových akcí) 

Budou realizovány tyto druhy aktivit: 

 Kulaté stoly – např. projednávání vybraných problémů z Veřejného fóra Zdravého města 2017 

 Veřejná projednávání 

 Veřejné fórum Zdravého města 

Spolupráce: koordinátor, politik ZM, odbor strategického rozvoje a dotací, případně další odbory 

Náklady: pronájmy prostor budou řešeny v rámci budov ve vlastnictví města nebo ZŠ bez nároků na 

úplatu, organizace a moderování jednání mohou být řešena formou objednávky (v tom případě budou 

hrazeny z projektu Zefektivnění strategického plánování a rozvoje MA21 statutárního města Liberec) 

nebo vlastními silami. 

 

5) Realizace kampaní k udržitelnému rozvoji 

Aktuální stav: 

V roce 2017 byly zrealizovány 2 kampaně ve spolupráci s neziskovým a podnikatelským sektorem – 

Den Země a Týden mobility.  

Cílem pro rok 2018: 

V letošním roce budou realizovány kampaně k udržitelnému rozvoji. Harmonogram mezinárodních 

kampaní, do kterých se zapojíme, je následující: 

 Dny místní Energie (leden 2018) 

 Světový de vody (březen 2018) 

 Světový de zdraví (duben 2018) 

 Den Země (duben 2018) 

 Česko proti chudobě (červen 2018) 

 Den bez násilí (červen 2018) 

 Evropský týden mobility (září 2018) 
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Dny místní energie 

Představení projektu SECAP, lokální systémy a snižování CO2 a prachových částic. 

Termín: leden 2018 

Náklady: náklady spojené s akcí, propagace, doprovodný program, organizátor akce (náklady budou 

hrazeny z projektu Zefektivnění strategického plánování a rozvoj MA21 statutárního města Liberec) 

Odpovědnost: specialista pro zapojování veřejnosti do rozhodování, politik ZM 

V rámci osvětové akce se budou ralizovat např. tyto aktivity: 

 Seznámení se s energetickou strategií města Liberec 

 Představení projektu SECAP v Liberci 

 Ukázky různých zdrojů elektrické energie 

 Přednáška energetických manažerů: Litoměřice, Ostrava 

 Ukázka možností využívání alternativních zdrojů energie 

Světový den zdraví 

Akce bude zaměřená na prevenci onemocnění a zlepšování kvality života občanů města. 

Termín: duben 2018 

Náklady: náklady spojené s akcí, propagace, doprovodný program, organizátor akce (náklady budou 

hrazeny z projektu Zefektivnění strategického plánování a rozvoj MA21 statutárního města Liberec) 

Odpovědnost: specialista pro práci s veřejností 

V rámci osvětové akce se budou realizovat např. tyto aktivity: 

 Praktická zkouška první pomoci 

 Organizovaný výšlap na Ještěd 

 Měření tlaku a BMI 

Den Země 

Akce je plánována ve spolupráci s neziskovými organizacemi ekologického zaměření a organizacemi 

města. Plánovány jsou i vzdělávací a osvětové akce, např. 

 Ukliďme Česko (duben 2018) 

 Spolupráce s neziskovými organizacemi, které se zaměřují na ekologickou výchovu, ochranu 

přírody, recyklaci odpadů a jiné 

 Aktivity zaměřené na zero waste 

 Divadlo s ekologickou tématikou 

 Komunitní kompostování 

Termín: duben 2018 

Náklady: lektorné, prostory na akci, doprovodné akce (neziskové organizace) a medializace (náklady 

budou hrazeny z projektu Zefektivnění strategického plánování a rozvoj MA21 statutárního města 

Liberec) 
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Česko proti chudobě 

Akce nastíní možnosti humanitární a rozvojové pomoci, vzdělávání a dobrovolné práce 

s organizacemi, které se zaměřují a věnují otázkám mezinárodního obchodu a zadlužení, otázkám 

genderu a životnímu prostředí. 

Termín: červen 2018 

Náklady: lektorné, prostory na akci, doprovodné akce (neziskové organizace) a medializace (náklady 

budou hrazeny z projektu zefektivnění strategického plánování a rozvoj MA21 statutárního města 

Liberec) 

Odpovědnost: Specialista pro zapojování veřejnosti 

V rámci osvětové akce se budou realizovat např. tyto aktivity: 

 Rozvojová pomoc a chudoba – přednáška 

 Promítání dokumentu na téma humanitární pomoci 

 Přednáška Lékařů bez hranic 

 Výstava fotografií – život v rozvojových zemích 

Dny mobility – Evropský týden mobility 

Zapojení do Evropského týdne mobility, spolupráce s neziskovými organizacemi zaměřenými na 

udržitelné formy dopravy a DPMLJ. 

Termín: září 2018 

Náklady: náklady spojené s akcí, propagace, doprovodný program, odborný seminář, organizátor akce 

(náklady budou hrazeny z projektu Zefektivnění strategického plánování a rozvoj MA21 statutárního 

města Liberec) 

V rámci Týdne mobility budeme realizovat např. tyto aktivity: 

 Tým silniční bezpečnosti 

 Výstava – spokojení Dánové 

 Cykloburza 

 Závod koloběžek 

 Přijeď mezi nás – diskuse s místními cyklisty, proč být jedním z nich 

 Snídaně pro cyklisty 

 Týden mobility na dopravním hřišti 

 Alternativní způsoby cestování 

 Libercem v minulosti – komentované prohlídky po městě 

 Cyklojízda 

 Elektrocyklojízda – zkouška elektrokol pro veřejnost 

 Asistované cykloprojížďky 

Další možné kampaně: 

Světový den vody 

Osvětová kampaň zaměřená na znečištění vody a její plýtvání 

Termín: březen 2018 
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Náklady: lektorné, prostory na akci, doprovodné akce ( neziskové= organizace) a medializace 

(náklady budou hrazeny z projektu Zefektivnění strategického plánování a rozvoj MA21  statutárního 

města Liberec) 

Odpovědnost: specialista pro práci s veřejností 

 V rámci Dne ekologie se budou realizovat např. tyto aktivity: 

 Promítání dokumentů 

 Zodpovědné hospodaření s vodou 

Den bez násilí 

Osvětová kampaň zaměřená na podporu obětí násilných činů a osvěty o drogové závislosti. 

Termín: červen 2018 

Náklady: lektorné, prostory na akci, doprovodné akce (neziskové organizace) medializace (náklady 

budou hrazeny z projektu Zefektivnění strategického plánování a rozvoj MA21 statutárního města 

Liberec). 

 

6) Pořádání Veřejného fóra 

V souladu s kritérii MA21 bude realizováno Veřejné fórum, které bude následováno anketou 

největších problémů ve městě, přičemž výsledky fóra a ankety by měly být dále porovnávány. 

Termín: září 2018 

Náklady: propagace, pronájem prostor, moderátor 

Odpovědnost: specialista pro zapojování veřejnosti do rozhodování, politik ZM 

 

7) Finanční podpora aktivit MA21 ze strany samosprávy 

Z rozpočtu města Liberce by měla být podpořena jedna veřejná iniciativa, která je v souladu s principy 

MA21 (vzešla z plánování s občany či z veřejného fóra). 

Odpovědnost: koordinátor 

 

8) Komunikace projektu 

Pro tento rok je záměrem koordinátora Zdravého města Liberec i nadále zlepšovat povědomí 

veřejnosti o aktivitách tohoto projektu. Nově budeme v rámci dalších projektů v nejvyšší možné míře 

využívat propagaci Zdravého města Liberce. K tomuto účelu budou využity plakáty, reklamní banery 

Zdravého města, weby a další komunikační kanály: 

- Web města – liberec.cz podstránka: Zdravé město Liberec 

- Weby NNO působících v Liberci – navázání spolupráce v rámci společných akcí 

- Facebook – nově vzniklý profil Zdravé město Liberec, pravidelné příspěvky o akcích, události 

(vzájemné sdílení příspěvků a událostí spolu s oficiálními facebookovými stránkami liberec.cz 

+ Městské informační centrum) 

- Facebook NNO působících v Liberci – navázání spolupráce v rámci společných akcí 
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- Instagram – pravidelné příspěvky o aktivitách v rámci projektu + další příspěvky související 

s tématem zdravého města 

- Venkovní reklama – nová vývěska v centru města, standardní propagace na výlepových 

plochách Rengl, vývěskách osadních výborů, propagačních plochách městské hromadné 

dopravy atp. 

- Televizní reklama – spolupráce s lokálními televizními stanicemi – Genus Plus, RTM televize 

(reportáže, rozhovory, pozvánky na akce) 

- Propagační předměty projektu 

Odpovědnost: specialista pro zapojování veřejnosti do rozhodování 

 

9) Medializace projektu v médiích 

Kampaně a jiné aktivity související s projektem Zdravé město Liberec budou i nadále medializovány 

prostřednictvím Libereckého zpravodaje, webových stránek města a dalších rerevantních médií 

v souvislosti se zaměřením akce a cílovou skupinou. V Libereckém zpravodaji by se měly objevit min. 

2 informace. 

Odpovědnost: koordinátor 

 

10) Partnerská spolupráce (napříč sektory) 

Aktuální stav: 

V roce 2017 byly aktivity Plánu zlepšování realizovány veřejnou správou ve spolupráci 

s organizacemi v oblasti udržitelného rozvoje, životního prostředí, zdraví a sociální oblasti. Tyto 

organizace se podílely na realizaci akcí během kampaní napříč neziskovým a podnikatelským 

sektorem. 

Cíle pro rok 2018: 

V rámci kampaní a aktivit Zdravého města Liberec bude i nadále probíhat spolupráce s NNO, 

organizacemi zřizovanými městem a podnikatelskými subjekty, především v souvislosti 

s organizováním kampaní. Navíc by mělo dojít k rozšíření a zkvalitnění partnerské spolupráce s NNO 

a podnikatelskými subjekty, se kterými doposud k navázání spolupráce nedošlo. Chceme rozšiřovat 

spolupráci s dalšími organizacemi, a to v souvislosti se zaměřením plánovaných kampaní na letošní 

rok na udržitelný rozvoj a životní prostředí. V neposlední řadě je cílem zlepšovat spolupráci 

jednotlivých odborů SML. 

Odpovědnost: koordinátor 

Spolupráce: pracovní skupina pro MA21 

11) Pravidelná aktualizace informací v Databázi MA21 

Cíle pro rok 2018: 

Koordinátor bude pravidelně zveřejňovat informace o realizovaných aktivitách týkajících se MA21, 

resp. Aktivit z Plánu zlepšování MA21, v databázi vedené Českou informační agenturou životního 

prostředí. Plánem je rozšíření využívání Dataplánu – portál pro strategické řízení a udržitelný rozvoj 

obcí a regionů (dle aktuálního stavu strategických dokumentů a definovaných priorit rozvoje města). 

Odpovědnost: koordinátor 
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12) Partnerská spolupráce s městy 

Cíle pro rok 2018: 

Pro rok 2018 bude navázána bližší spolupráce s partnerskými městy v oblasti MA21 a životního 

prostředí např. s Chrudimí. Cílem je sdílení zkušeností formou exkurzí do těchto měst, nebo realizace 

semináře o zkušenostech MA21 v Liberci. Dalším cílem je nastudování energetické strategie těchto 

měst a její promítnutí do dalších projektů zaměřených na udržitelnost naše města v této oblasti. 

Odpovědnost: koordinátor, politik ZM 

 

13) Sledování vlastní sady indikátorů udržitelného rozvoje 

V prosinci 2017 byla na webu města vyvěšena nová sada indikátorů a cílem pro rok 2018 je jejich 

sledování a vyhodnocování 

Odpovědnost: koordinátor, politik ZM 

 

 

 


