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MČ PRAHA 8MČ PRAHA 8
 Rozloha 2018 ha

 Počet obyvatel 102 261

 Počet cizinců 10 584

 3. největší městská část Prahy 3. největší městská část Prahy

 8. největší municipalita v ČR

 Průměrný věk obyvatel 43,2

 Výkon státní správy i pro

MČ Praha-Ďáblice, 

MČ Praha-Dolní Chabry

MČ Praha-Březiněves



Synagoga Karlín

Sídliště Bohnice Kobylisy - Sídliště Ládví

Karlín

Katastrální

Staré Bohnice

Katastrální
území

BOHNICE
KOBYLISY
ČIMICE
KARLÍN
LIBEŇ ČimicePalmovka



MÍSTNÍ AGENDA 21MÍSTNÍ AGENDA 21
Deklarace ZMČ  11. 3. 2015
Metodika a Harmonogram
implementace MA21

Politik MA21Politik MA21
Zástupce starosty MČ
MgA. Petr Vilgus, Ph.D.

Koordinátorka MA21
Bc. Iva Hájková

Vedoucí Oddělení strategického 
rozvoje a agendy 21, RNDr. Pavel Roušar



 Zvýšením informovanosti a zapojení obyvatel do realizace
MA21 a udržitelného rozvoje MČ Praha 8.

 Posílením občanské odpovědnosti a občanské participace 
prostřednictvím zapojení veřejnosti do rozhodovacích 
procesů v MČ Praha 8.

DEKLARACE MČ PRAHA 8

 Posílením odpovědnosti pracovníků ÚMČ Praha 8 a 
pracovníků organizací zřízených MČ projednávat klíčové 
záležitosti samosprávy s veřejností a tím umožnit, aby se do 
rozhodovacích procesů v MČ Praha 8 veřejnost zapojila.



HISTORIE MA21
• 1992 – Rio de Janeiro – Agenda 21

• MŽP převzalo za Československo a později za
Českou republiku mezinárodní závazky

• 90. léta:
- pilotní projekty
- informační a metodická podpora ČEÚ
- MA21 ve Státní politice ŽP a Akčním

plánu EVVO



MA21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné
správy, strategického řízení, zapojování
veřejnosti a budování místního partnerství, s
cílem podpořit systematický postup k
udržitelnému rozvoji na místní či regionální

MÍSTNÍ AGENDA 21

udržitelnému rozvoji na místní či regionální
úrovni (zdroj: http://www.nszm.cz)

Dělat 
správné věci

Správně 
je

komunik
ovat

Dělat je 
správně



Udržitelný rozvoj představuje takový rozvoj, který 
uspokojuje potřeby současné generace bez ohrožování
možností budoucích generací uspokojovat své vlastní
potřeby. 

Vláda ČR jmenovala Radu vlády pro udržitelný rozvoj složenou z výborů 
a pracovních skupin, např. Výbor pro udržitelné municipality s pracovní 

UDRŽITELNÝ ROZVOJ

a pracovních skupin, např. Výbor pro udržitelné municipality s pracovní 
skupinou MA21.
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pro kvalitní život
podmínky

pro kvalitní život



Systémové zlepšování kvality života a zdraví
obyvatel s principy udržitelného rozvoje v kvalitě 
místní Agendy 21
Spolupráce s veřejným, neziskovým a soukromým 

sektorem, participace na rozvoji MČ.
Zapojení veřejnosti, dětí a mládeže.
Strategické plánování a řízení.

Hlavní cílHlavní cíl procesu MA21procesu MA21

Strategické plánování a řízení.
Zpracování Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ 

(SPUR).
Spolupráce na plnění cílů SPUR, sledování a 

vyhodnocování pomocí stanovených indikátorů.
Účelné, efektivní a transparentní využívání finančních 

prostředků.
Zvyšování kvality veřejné správy.



NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR

http://zdravamesta.cz/

© NSZM ČR

119 členů NSZM (města, kraje, mikroreg., MAS, obce) – 57% obyvatel ČR

Městské části Praha 4, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, Libuš, Dolní Počernice, 
Slivenec, Hl. město Praha



KOMUNIKACE a PARTICIPACE

OSVĚTA

DISKUZE

FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ

VZDĚLÁVÁNÍ



 Neformální skupina dětí a 
mládeže od 12 let

 Součást aktivit Domova dětí a 
mládeže

 Zkvalitňování života v MČ

Bezpečná cesta do školy

ŽÁKOVSKÉ ZASTUPITELSTVO

 Bezpečná cesta do školy

 Školní fóra

 Zapojení do kampaní

 Dotazníková šetření

 Diskuze se zastupiteli

 Sdílení zkušeností s jinými ŽZ
(Praha 7, Praha 14, Praha 21,
Praha-Libuš)



DEN ZEMĚ A DNY ZDRAVÍ



TÝDEN MOBILITY

Zapojení MČ Praha 8
Místní spolky a podnikatelé
Policie ČR a Městská policie Praha
BESIP
Společná aktivita s MČ Praha 7 ???



ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

KULATÉ STOLY
VEŘEJNÁ PROJEDNÁNÍ 
VEŘEJNÉ FÓRUM ANKETY

DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ
ŘÍZENÉ ROZHOVORY



KOMISE MA21
 Poradní orgán Rady MČ Praha 8

 Zástupci z veřejného, neziskového a soukromého sektoru

 Zapojování veřejnosti do akcí udržitelného rozvoje, např. 
osvětové kampaně

 Organizace veřejných projednání Organizace veřejných projednání

 Vyhodnocování výstupů a doporučení dalšího postupu

 Zapojení do tvorby Strategického plánu UR MČ Praha 8





Dělat a plánovat takto, …



… aby výsledek byl tento



Neorganizovaná veřejnost MČ Prahy 8

Spolky, kluby, organizovaná veřejnost

HMP + zřízené organizace (DP, TSK, DDM)

Úřad MČ+ příspěvkové organizace

Princip partnerství a dosah strategických cílů 

Strategický plán je souhrnem konkrétních cílů

Neorganizovaná veřejnost MČ Prahy 8

Budeme-li sdílet cíle a hodnoty (např. 
udržitelnost), budeme-li zapojovat své okolí do
jejich prosazování, budeme-li vnímat potřeby 
našich partnerů a tam, kde můžeme pomoci 
také skutečně pomůžeme -

PAK

Máme velkou šanci cíle zrealizovat
Jednotlivé konkrétní cíle



PARTICIPACE VEŘEJNOSTI
 Společná tvorba cílů a strategie

 Hodnotové sdílení vize, cílů, 

 Učící se proces vznikajícího partnerství

 (chci a ještě neumím) - > (chci a umím)

 Znalost prostředí, možností a potřeb jednotlivých 
aktérů

Vše co úřad koná, koná pod drobnohledem
a za přímé účasti veřejnosti
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Otázka pro Vás

Jaké služby by Vám měl Jaké služby by Vám měl 
nebo mohl úřad MČ 

poskytovat?



Pravidla brainstormingu
 Max. 10 minut

 Pojmenujte jakoukoliv
potřebu, nápad, co by 
úřad mohl pro Vás 

 Lístečky setřídíme

 Napíšeme seznam
„služeb“

 Budeme hlasovat, kteréúřad mohl pro Vás 
udělat

 Nekomentujte návrhy
ostatních - pouze se
inspirujte!

 Hlaste se a pak napište
na lístečky

 Budeme hlasovat, které
služby by byly pro vás
nejdůležitější

 Vytvoříme pořadí a 
můžete se osobně 
podílet na definici této
služby (registrace
Emailu)



Otázka pro Vás

Jaké služby by Vám měl Jaké služby by Vám měl 
nebo mohl úřad MČ 

poskytovat?



Jak dál?

Vytřídíme

HlasujemeHlasujeme

Spolupracujeme
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ZAPOJTE SE!
1. Týden mobility

2. Den Země

3. Dny zdraví

4. Komise MA214. Komise MA21

5. Pomoc při tvorbě a definici služeb 
poskytovaných úřadem spolkům a 
neziskovým organizacím



NAŠÍNAŠÍ
STRATEGIÍ JE
PARTNERSTVÍ!



Jak dál?
Dále nás čeká:

 Setkávání se u kulatých stolů a kampaní

 Participace na rozvoji MČ

 Spolupráce na Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ

 Zapojení do pracovních skupin pro SPUR Zapojení do pracovních skupin pro SPUR

Budeme potřebovat:

 Přenášet informace Vašim členům a známým

 Distribuce pozvánek na kulaté stoly, veřejných projednání

 Zapojení do anket



MgA. Petr Vilgus, Ph.D. zástupce starosty MČ Praha 8
RNDr. Pavel Roušar, Oddělení strategického rozvoje a agendy 21
Bc. Iva Hájková, koordinátorka MA21

Děkujeme za pozornostDěkujeme za pozornost

Bc. Iva Hájková, koordinátorka MA21

www.praha8.cz/ma21



VÝZVA PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ALENA BORHYOVÁ

zástupkyně starosty městské části Praha 8 

vás srdečně zve ke kulatému stolu na téma 

PODPORA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘI ZÍSKÁVÁNÍ DOTACÍ Z OPERAČNÍHO 
PROGRAMU PRAHA - PÓL RŮSTU 

Kulatý stůl je určen pro zástupce neziskových organizací, které působí v městské části Praha 8 v následujících oblastech:

kultura • sport, mládež a volný čas • senioři • zdravotnictvíkultura • sport, mládež a volný čas • senioři • zdravotnictví

Pojďme si vzájemně říci, čím jste připraveni pomoci lepšímu životu v MČ Praha 8, a co může MČ Praha 8 udělat pro vás.

Termín: 23. června od 10 do 12 hodin 

Místo: Grabova vila (Na Košince 1, Praha 8)

Z kapacitních důvodů může každá nezisková organizace vyslat jednoho zástupce.  

Registrujte se do 15. 6. 2015 na e-mailu federica.skuhrava@praha8.cz

Těším se na setkání s vámi. Alena Borhyová 


