
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zdravá MČ Praha - Dolní Počernice 
 

Akční plán MA21 pro rok 2013 
 

 
 
Udržení kategorie D v období 2013 
 

 2 diskusní akce  

1. Setkání na téma životní prostředí a udržitelný rozvoj.  
Termín: jaro 2013  

Téma diskuse: Nové investiční záměry 
Strategie rozvoje městské části 
 

2. setkání nad tématem Čistota a úklid městské části  
             Termín: podzim 2013   
Téma diskuse: Pořádek a čistota 
  Návrhy nových výsadeb zeleně 
 

 

 2 akce se zapojením zástupců občanského a podnikatelského sektoru do aktivit MA21 

Např. Předvánoční setkání, zapojení a podpora kulturních akcí;  

- podnikatelé – Počernický pivovar, s.r.o., Svornost,s.r.o., Camping CR,s.r.o. – 

poskytnutí prostor pro výstavu, zajištění občerstvení, prostory pro prezentace 

místních podnikatelů, dárky pro děti  

- zástupci občanského sektoru: Vánoční výstava – společné setkání NNO, spolků, 

podnikatelů a veřejnosti  

- termín prosinec 2013 

- vazba akce na MA21: podpora a rozvoj místních kulturních akcí 

 

Svátek sousedů 

- podnikatelé – Český statek, s.r.o. – příprava občerstvení, výzdoba,  

- zástupci občanského sektoru: nestátní neziskové organizace, veřejnost 

-  termín: květen 2013  



-  téma setkání - seznámení nad plány Zastupitelstva Městské části Praha – Dolní 
Počernice na rok 2013, diskusní setkání nad aktualizací strategického plánu rozvoje městské 
části pro období 2014 

 
 

Kategorie C v období 2010/2011 
 

 Osvětová kampaň 

Den Země zaměřený na ochranu přírody a zelených ploch v hlavním městě – Revitalizace 

zásadních zelených ploch v městské části – způsoby revitalizace, následné péče apod. pro  

2. stupeň základní školy  

- termín duben 2013  

- spolupráce: OOP MHMP, vybraná společnost, která bude provádět realizační práce 

 Osvětová akce – Kampaň – Dny bez úrazů – na téma – Jak předcházet úrazům   

– obyvatelé, mateřské školy, soukromá mateřská škola, 1. stupeň ZŠ  

- termín červen 2013  

-  partneři - setkání s Policií, Hasiči, eventuálně členy záchranné služby nebo lékařem 

 Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce 

Fórum nad 10 problémy minulými a budoucími – příprava akčního plánu na období 2014 

- termín květen 2013  

- občerstvení – káva, nápoje, chlebíčky 

 Finanční podpora aktivit MA21 ze strany samosprávy  

- podpora výše uvedených akcí a dalších kulturních akcí  

 
 


