
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zdravá MČ Praha - Dolní Počernice 
Plnění Akčního plánu MA21 za rok 2013 

 
Udržení kategorie D v období 2013 
 

 3 diskusní akce  

1. Adventní setkání seniorů – 4.12-2012  
2. Sjednocení značení po městské části – 13.2.2013  
3. Kulatý stůl – Zklidnění dopravy – 9.10.2013 
 

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

1. Spolupráce MČ Praha – Dolní Počernice s veřejností, neziskovým sektorem, podnikatelskými subjekty 
při konání kulturní a společenské akce s cílem uvědomění si pocitu sounáležitosti k místu bydliště a 
podnikání se zdůrazněním na udržitelný rozvoj MČ a zachování velikonočních tradic – 16.7.2013 
2. Certifikát českého arboristy - Spolupráce s neziskovým a podnikatelským sektorem – 10.5.2013 
3. Svátek sousedů – 28.5.2013 
 

 Aktualizace webových stránek 

Webové stránky městské části Praha – Dolní Počernice byly aktualizovány v záložce – Zdravá městská 
část, ve které byl zveřejněn plán zlepšování a zápisy z akcí, které byly pořádány v rámci MA21. 
 

 Zprávy k MA21 v médiích 

V Dolnopočernickém zpravodaji jsou pravidelně zveřejňovány články o akcích MA21. 

 

Kategorie C v období 2010/2011 
 

 Osvětová kampaň – 3 akce 

1. Den Země – akce pořádaná MČ Praha - Dolní Počernice ve spolupráci s MŠ Duha – 22.5.2013  
2. Osvětová akce – Kampaň – Dny bez úrazů – akce pořádaná MČ Praha – Dolní Počernice ve spolupráci 
se Zdravotnickou záchranou službou – 1.6.2013  
3. Výlov Velkého počernického rybníka – akce pořádaná MČ Praha – Dolní Počernice ve spolupráci a 
Lesy hl. m. Prahy a Českým rybářským svazem  
 

 Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce 

Fórum Zdravé městské části Praha – Dolní Počernice se uskutečnilo dne 16.5.2013 v hotelu Svornost.  

 

 



 Finanční podpora aktivit MA21 ze strany samosprávy  

MČ Praha – Dolní Počernice finančně podpořila v roce 2013 tyto akce, které byly pořádány komunitním 
způsobem - Dětský den, Svátek sousedů, Setkání seniorů, Zahradní slavnost Babí léto, Setkání paraplegiků 
– zdarma poskytnutý zámecký park, Počernický triatlon – Tělo musíme překvapit – zdarma poskytnutý 
zámecký park, Masopust, Vítání občánků – občerstvení a dárky občánkům.  
 

 Hodnocení procesu MA21 
1. Zpracován dokument Plnění Akčního plánu MA21 za rok 2013, ve kterém byla zhodnocena činnost MČ 
Praha – Dolní Počernice vztahující se k naplnění kritérií kategorie D a C v rámci MA21. 
2. Zpracován akční plán na rok 2014 
 
 


