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Zápis ze setkání s neziskovými organizacemi na téma  

„Místní Agenda 21 – Cesta k udržitelnému rozvoji v MČ Praha 8“ 

 

Setkání bylo pořádáno v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje a pod záštitou 

místostarosty MČ Praha 8, pana MgA. Petra Vilguse, PhD.  

 

Datum a čas konání: 3. 6. 2015 od 17:30 do 19:30 h. 

Místo konání: zasedací místnost Grabovy vily, Na Košince 502/1, Praha 8 

Přítomni za vedení MČ Praha 8: MgA. Petr Vilgus, Ph.D. – místostarosta  MČ Praha 8 

Přítomni za ÚMČ Praha 8: 

Oddělení strategického rozvoje a agendy 21 – RNDr. Pavel Roušar, Bc. Iva Hájková 

Oddělení bezmotorové dopravy – Ing. Hana Tischerová 

Oddělení zdravotnictví a sociálních služeb - Bc. Michal Souček, DiS. 

Oddělení kultury a vnější komunikace – Ing. et Ing. Anna Patočková  

Přítomni: 26 zástupců z 22 neziskových organizací  

 

Cíl setkání: 

Způsob spolupráce v rámci procesu místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje v MČ Praha 8 

 

Program: 

1. Přivítání, představení 

2. Způsobe realizace místní Agendy 21 v MČ Praha 8 

3. Možnost spolupráce a participace 

4. Diskuze nad službami, které by úřad měl nebo mohl Vám poskytovat (návrhy a 

podněty) 

5. Konkrétní spolupráce a participace 

6. Sdělení dalšího postupu, různé, poděkování za účast 

 

Setkání vedli pracovníci Oddělení strategického rozvoje a agendy 21 -  Iva Hájková a Pavel 

Roušar, kteří organizovali toto setkání. 

 

 

ZÁPIS 

 

Bod 1) 

Po úvodním přivítání místostarostou MČ Praha 8 byl všem představen program setkání a 

všichni se vzájemně představili. Na setkání přijaly pozvání tyto neziskové organizace: TOM 

Sůvy, Klub Mapa, TJ Sokol Karlín, TJ Sokol Kobylisy, TJ Sokol Libeň, DDM Karlínské 

Spektrum, DDM Spirála, 8jinak!, Centrum integrace dětí a mládeže, Grren Doors z.ú., Klub 

českých turistů, Tři údolí z.s., Salesiánské středisko mládeže, o.p.s., Pionýrská skupina Záře, 

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s., Čistý Střížkov, Za naši budoucnost, Bohnice žijí, 
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Fond Sidus z.ú., Karlín sobě, Studenti sobě – Zažít město jinak Kobylisení, 46. ZO Českého 

zahrádkářského svazu. 

 

Bod 2) 

V rámci prezentace byl vysvětlen pojem místní Agenda 21 (MA21), udržitelný rozvoj a krátce 

zmíněno nastavení procesu MA21 v MČ Praha 8. MČ přistoupila k realizaci MA21 na 

Zastupitelstvu MČ Praha 8 dne 11. 3. 2015 přijetím Deklarace, Metodiky a Harmonogramu 

implementace MA21. 

 

Bod 3) 

Přítomným byly nastíněny možnosti zapojení do procesu MA21: 

- Zapojení dětí a mládeže do rozvoje MČ vytvořením tzv. žákovského zastupitelstva 

(jednáno s DDM Karlínské spektrum a DDM Spirála). 

- Pořádání nebo účast na osvětových kampaních Den Země, Dny zdraví, Týden mobility 

– Zažít město jinak. 

- Účast na kulatých stolech, veřejných projednáních a pracovních skupinách pro tvorbu 

Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8 (zároveň pomoc při distribuci 

pozvánek). Zpracování strategického plánu bude zahájeno na přelomu září – října 

2015. Konkrétní termíny a průběžné informace budou uveřejňovány v měsíčníku 

Osmička a na webu MČ. 

- Pomoc při distribuci ankety ke zjišťování podnětů pro rozvoj MČ jako podklad pro 

strategický plán (cca říjen – listopad 2015). 

- Účast v Komisi MA21, která bude jmenována Radou MČ Praha 8 jako poradní orgán. 

 

Cílem je spolupracovat a participovat na zapojování veřejnosti a neziskového sektoru 

převážně z těchto důvodů: 

- získávání podnětů ke zlepšení života v MČ a způsobu řešení,  

- realizace společných aktivit (např. osvětové akce), 

- zvyšovat pocit sounáležitosti s životem MČ, společně zkvalitňovat MČ. 

 

Bod 4) 

Pomocí brainstormingu navrhovali zástupci neziskových organizací služby, které by měl nebo 

mohl úřad poskytovat ke zlepšení jejich činnosti. Jednotlivé návrhy byly společně zařazeny do 

16 oblastí (pozn. jednotlivé návrhy jsou opsány tak, jak byly přítomnými napsány): 

 

1.  Komunikace s magistrátem 

Jednotlivé návrhy: 

- propojení MČ s hl. m. Praha, 

- tlumočení zájmů Prahy 8 na MHMP – výbory, zastupitelstvo. 

 

2. Podpora dobrovolnictví 

Jednotlivé návrhy: 

- komunikace se spolky, dobrovolníky (snadná komunikace), 

- informace o dobrovolnických organizacích na stránkách MČ Praha 8, 

- nabídka a poptávka po dobrovolnictví, 
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- podpora dobrovolnictví (kurz anglického jazyka atd.), 

- ocenit a odměnit dobrovolníka Prahy 8, dosáhnout postavení. 

 

3. Propagace a komunikace 

Jednotlivé návrhy: 

- propagace aktivit a akcí (web, Osmička), 

- otevření a kultivace časopisu Osmička, vytvoření otevřené komunikační platformy pro 

spolky i širší veřejnost, 

- reklamní plochy (aktualizace, možnost jejich využívání). 

 

4. Sběr informací (názorů) a diskuze 

Jednotlivé návrhy: 

- zapojovat do plánování, 

- veřejná diskuze o sběru informací, tematické kulaté stoly pravidelně a trvale (trvalá 

komunikace úřadu a obyvatel). 

 

5. Podněty a schránky 

Jednotlivé návrhy: 

- komunikační platforma – nástěnka na webových stránkách, 

- jednoduchý proces podávání podnětů (schránky rozmístěné po městské části), 

- pomoc při analýze potřeb obyvatelů Prahy 8 (potřeby spolků a organizací – volný čas), 

- dobrá vůle úřadu vůči občanským aktivitám. 

 

6. Poskytování záštity partnerství 

Jednotlivé návrhy: 

- partnerství na sportovních, kulturních a vzdělávacích akcích, 

- poskytování záštity MČ veřejným akcím. 

 

7. Zábory, mobiliář 

Jednotlivé návrhy: 

- bezplatný zábor, zapůjčení mobiliáře, 

- zapůjčení mobiliáře zdarma nebo za symbolický poplatek (stoly, židle, lavice, 

slunečníky, skákací hrady, podium aj.), 

- uhrazení nákladů značení u záborů, 

- součinnost s policií, 

- venkovní zdroj na 220 V. 

 

8. Transparentnost 

Jednotlivé návrhy: 

- transparentnost a přístup k informacím, 

- změna myšlení radnice – komunikace. 

 

9. Dotované nájmy, prostory MČ Praha 8 

Jednotlivé návrhy: 

- nebytové prostory Prahy 8 pro spolky, 

- výhodné (dotované) nájmy pro spolky a jejich sídlo, 
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10. Krátkodobé 

Jednotlivé návrhy: 

- krátkodobé propůjčování nebytových prostore, př. Zasedacích místností k upsořádání 

akcí 

 

11. Plochy pro činnost neorganizované části veřejnosti 

Jednotlivé návrhy: 

- plochy pro neorganizované činnosti – sport, setkávání lidí (senioři i puberťáci, párty, 

grilování…), 

- veřejné prostory, kde mohu dělat něco užitečného. 
 

12. Granty 

Jednotlivé návrhy: 

- granty a komise – zástupci neziskového sektoru v komisích MČ (hlasovací nebo 

poradní hlas, 
- poskytnutí financí na vzdělávací projekty, 

- grantový systém na několik let, 

- změnit podmínky grantů – nevyčleňovat organizace, které zřizuje hl. m. Praha 

z grantové politiky (jsou to organizace, které „tvoří“ činnost pro obyvatelstvo Prahy 

8), 

- granty na údržbu objektů (my s tou sokolovnou neutečeme, navždy zůstane na území 

Prahy 8), 

- kvalitní grantový systém (např. rychlé granty) 

 

13. Informace o službách ÚMČ  

Jednotlivé návrhy: 

- na koho se obrátit v případě pomoci od MČ. 
 

14. Mapa, aplikace na podněty 

Jednotlivé návrhy: 

- dávat podněty ke změně veřejného prostoru pomocí aplikace 

 

15. Plánování a veřejné soutěže 

Jednotlivé návrhy: 

- veřejné architektonické a urbanistické soutěže. 
 

16. Kontinuita místní politiky 

Jednotlivé návrhy: 

- kontinuita rozhodnutí MČ napříč politickými změnami na radnici. 

 

Následně obdržel každý 3 hlasy (jeden hlas – žlutá barva, dva hlasy – zelená barva), které 

mohl přidělit k oblastem, které chtěl upřednostnit. Po vyhodnocení přidělených bodů bylo 

určeno výsledné pořadí dle důležitosti: 

1. Granty (16 hlasů) 

2. Propagace a Komunikace (11 hlasů) 

3. Poskytnutí záštity partnerství (11 hlasů) 



    
  

stránka 5 z 7 

 

4. Plánování a veřejné soutěže (7 hlasů) 

5. Komunikace s magistrátem (5 hlasů) 

6. Kontinuita místní politiky (5 hlasů) 

7. Podpora dobrovolnictví (4 hlasy) 

8. Mapa, aplikace na podněty (4 hlasy) 

9. Sběr informací (názorů) a diskuze (2 hlasy) 

10. Zábory, mobiliář (2 hlasy) 

11. Dotované nájmy, prostory MČ Prahy 8 (2 hlasy) 

12. Prostory pro neorganizované (2 hlasy) 

13. Info o službách ÚMČ (1 hlas) 

14. Podněty a schránky (žádný hlas) 

15. Transparentnost (žádný hlas) 

16. Krátkodobé (žádný hlas) 

 

Bod 5) 

Účastníci se vyjádřili, na čem by chtěli spolupracovat a participovat u těchto aktivit: 

1. Týden mobility – Zažít město jinak 

2. Den Země 

3. Dny zdraví 

4. Komise MA21 

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

organizacím 

Soupis uveden v tabulce na konci tohoto zápisu. 

 

Bod 6) 

Na závěr setkání poděkoval pan místostarosta Vilgus za společnou diskuzi. Pracovníci 

Oddělení strategického rozvoje a agendy 21 budou pořádat další kulaté stoly s cílovými 

skupinami (např. sportovní oddíly, všechny volnočasové organizace, církev, sociální a zdr. 

org., příspěvkové org.) a s občany od září – října 2015 z důvodu získání podnětů pro rozvoj 

MČ jako podklad pro Strategický plán udržitelného rozvoje. Ten bude zpracován dle 

harmonogramu schváleného koncem června 2015 v Radě MČ Praha 8. 

V rámci výstupů uvedených v tabulce níže budou osloveni konkrétní zájemci o zapojení do 

jednotlivých aktivit. Všichni byli požádáni o pomoc při distribuci pozvánek na kulaté stoly, 

zapojení do anket. 

Všichni účastníci byli pozváni na kulatý stůl s místostarostou paní Alenou Borhyovou dne 23. 

6. 2015 od 10 do 12 hodin v zasedací místnosti Grabovy vily, který se koná na téma: Podpora 

neziskových organizací při získávání dotací z Operačního programu Praha – Pól růstu. 

 

Zapsala: Iva Hájková 8. 6. 2015 
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Příjmení Spolek Týden 

mobility 
Den 
Země 

Dny 
zdraví 

Komise 
MA21 

Tvorba a definice služeb (k bodu 

4 zápisu) 

P. Kalandrová 8jinak! ANO 
(Zažít 
Libeň 
jinak) 

ANO 
(spíše 
pasivní 
zájem) 

    1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 15 

M. Petrželová Centrum 
integrace 
dětí a 
mládeže 

ANO  ANO ANO   4, 12, 3, 6 

M. Mátlová Česká 
alzheimero
vská 
společnost 

    ANO Možná  3 

A. Ripková Bohnice žijí ANO     Info 2, 3, 4, 11, 14, 15 

P. Girsa Čistý 
Střížkov 

Info Info Info Info 4, 15 

M. Novák 8jinak! ANO ANO ANO ANO + více 
informací 

částečně ANO 

K. Tichá Tři údolí ANO ANO     16, 12, 3, 9 

V. Jiráček Salesiánské 
středisko 
mládeže 

ANO ANO ANO     

D. Kunermann 8jinak! ANO ANO ANO ANO + více 
informací 

ANO 

J. Slováčková Fond Sidus   ANO ANO Info 3, 6 

P. Mucha  TJ Sokol 
Kobylisy 

        3, 6, 7 

M. Mimrová 
A. Rýgrová 

DDM 
Spirála 

ANO ANO ANO ANO + více 
informací 

1, 2, 11, 12 

J. Šimánková DDM 
Karlínské 
Spektrum 

ANO ANO   ANO + více 
informací 

12, 6 

V. Zajíčková TJ Sokol 
Karlín 

ANO? ANO   ANO + více 
informací 

6, 11, 12, 3, 7 

A. Müller TJ Sokol 
Libeň 

cyklo 
startuje 
od nás 

  ANO, 
sport a 
zdraví 

ANO 2, 6, 12 

M. Jungwirth Pionýrská 
skupina 
Záře 

Info   Info ANO 2, 3, 6, 7, 12 
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L. Roubalová Bohnice žijí ANO     ANO 14, 15, 1 (IPR) 

P. Kumhera Green 
Doors 

ANO ANO ANO ANO vše 

R. Hanus Za naši 
budoucnost 

ANO ANO   ANO 1, 15, 16 

I. Press KČT 
Kobylisy 

ANO 
(Cyklozvoně
ní + 
cyklodoprav
a) 

Info       

L. Hartman Karlín sobě ANO ANO ANO ANO vše 

A. Štoncnerová Karlín sobě ANO ANO ANO ANO vše 

 


