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1. Úvod, souhrnné informace
Místní Agenda 21 (dále jen 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 úrovni. Na území hlavního
města Prahy je do programu aktivně zapojena řada městských částí, z větších jsou to například
Městská část Praha 7 a Městská část Praha 8.
Městská část Praha 5 (dále jen MČ P5) prostřednictvím Odboru kancelář starosty
uskutečnila na konci roku 2016 základní registraci v systému MA 21, který spravuje CENIA,
česká informační agentura životního prostředí zřízená Ministerstvem životního prostředí.
MČ P5 má bohaté zkušenosti v pořádání aktivit ve spolupráci s občany. Tyto zkušenosti jsou
při plnění kritérií místní Agendy 21 velmi přínosné. Jako zdroj inspirace pak dále slouží
například webové stránky www.ma21.cz nebo www.dobrapraxe.cz. Aktivity v rámci MA21 by
měly vznikat primárně ve spolupráci veřejného, podnikatelského a občanského sektoru a měly
by maximálně zohledňovat potřeby místních obyvatel, organizací a místní samosprávy.

2. Plánované akce a aktivity
Směřování v rámci MA21 by měla v roce 2020 diskutovat a rozvíjet především nově
ustanovená Neformální pracovní skupina pro MA21, v níž jsou kromě zástupců radnice
zahrnuti také zástupci z řad podnikatelského a neziskového sektoru. Díky tomu bude usilováno
o co nejefektivnější fungování radnice směrem k občanům i podnikatelům a dále o další
zpřehlednění komunikace radnice a zavádění nových přínosných akcí zohledňujících udržitelný
rozvoj obce. MČ Praha také bude usilovat o zpřehlednění vnitřní meziodborové komunikaci
uvnitř úřadu.

2.1.

Participace

V roce 2020 proběhne čtvrtý ročník Participativního rozpočtu, na nějž je stejně jako
v roce 2019 vyčleněno 15 milionů korun. V rámci tohoto projektu si MČ P5 klade za cíl udržet
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jeho stávající a prověřenou podobu a úroveň, ovšem oslovit ve fázi hlasování větší podíl občanů
Prahy 5, než tomu bylo v minulých letech.
V rámci zjišťování potřeb obyvatel a sběru jejich podnětů také MČ Praha 5 kromě jiného
plánuje konání pravidelných veřejných setkání za účasti členů Rady MČ P5, která budou
tematicky zaměřená a budou se konat mimo prostory radnice. Zde budou mít občané možnost
vyjádřit své postřehy a komunikovat je přímo s odpovědnými radními a zástupci dotčených
odborů MČ P5.

2.2.

Podpora podnikání

Kromě stávajících aktivit v oblasti podpory podnikání plánuje MČ P5 v roce 2020
podpořit polytechnickou výchovu žáků s cílem zvýšení jejich zájmu o technické či
přírodovědné obory a o tradiční řemesla. Za tímto účelem je plánována organizace praktických
ukázek řemesel v prostředí základních škol. Dále si MČ P5 klade za cíl motivovat lokální firmy
a organizace k posilování jejich společenské odpovědnosti (CSR) a tedy k zahrnutí sociálních
a environmentálních hledisek do jejich firemních strategií.

2.3.

Spolupráce 3 sektorů

V rámci spolupráce 3 sektorů budou v roce 2020 opět pořádány již tradiční aktivity,
jakými jsou například Dny Prahy 5 nebo slavnostní večer u příležitosti setkání s místními
sportovními spolky a organizacemi.
V rámci snahy o zlepšení zdravotní kondice obyvatel Prahy 5 bude v roce 2020 startovat
také nový projekt „O kolo pětky“, který má za cíl zvýšit procento sportujících občanů Prahy 5
s důrazem na budování mezigeneračních, rodinných a týmových vazeb. V rámci tohoto
projektu budou občané motivování k monitoringu vlastních sportovních aktivit a k jejich
porovnávání prostřednictvím mobilní aplikace. Součástí bude také soutěž o vstupné na další
sportovní aktivity konané na území MČ P5.

4

3. Závěr
MČ P5 plánuje v roce 2020 navázat na již zavedené projekty a tyto dále rozvíjet za
účelem co nejefektivnějšího zapojení veřejnosti a propojení radnice s občanským
a podnikatelským sektorem. Kromě tradičních akcí přibydou i některé nové, zaměřené zejména
na implementaci principů udržitelného rozvoje a lepší komunikace mezi radnicí a veřejností.
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