Náplň činnosti Komise zdravého města a místní Agendy 21
1. Komise odborně a manažersky dohlíží nad procesy místní Agendy 21 (dále jen „MA21“).
2. Komise se vyslovuje ke koncepčním i operativním otázkám, které mohou mít vliv na
zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života ve městě Nový Jičín (dále jen „město“).
3. Komise je významným partnerem politika MA21.
4. Prostřednictvím komise je zajištěno, aby proces MA21 nebyl ve městě reprezentován
pouze v osobě politika MA21, ale aby byl provázán do chodu celé municipality a
stabilizován napříč více volebními obdobími.
5. Působnost komise v oblasti výchovy a vzdělávání:
 Posílení výchovy, vzdělávání, osvěty v oblasti zdraví, udržitelnosti a celkové kvality
života, zlepšení propagace a medializace aktivit v městské části za využití MA21 a
konkrétních výsledků (na místní či regionální úrovni).
 Spolupráce s odbory MěÚ Nový Jičín a spolupracujícími organizacemi na akcích pro
veřejnost (např. osvětové kampaně, vzdělávací akce k udržitelnému rozvoji a MA21).
6. Působnost komise v oblasti spolupráce a zapojování veřejnosti:
 Spolupráce s municipalitami, odbornými partnery a institucemi, sdílení zkušeností v
oblasti procesu MA21 na místní, regionální či národní úrovni.
 Mezisektorová komunikace a spolupráce v otázkách týkajících se MA21 (zastoupení
odborů MěÚ Nový Jičín a důležitých témat pro kvalitní rozvoj města, např. životní
prostředí, doprava, spolková činnost, sport a kultura).
 Zapojování veřejnosti do komunitního plánování a do přípravy dílčích i koncepčních
záměrů rozvoje města (pořádání veřejného fóra, kulatých stolů, veřejných projednání atd.)
 Vyhodnocování podnětů z komunitního plánování s určením návrhu dalšího postupu a
následného sledování a vyhodnocování přijatých řešení.
 Podílení se na realizaci a vyhodnocování anket, dotazníkových šetření a průzkumů
spokojenosti občanů se životem ve městě.
 Spolupráce na strategickém plánování, komunikace s ostatními komisemi a odbory MěÚ
Nový Jičín.
 Iniciování a sledování participativních procesů ve městě zajišťovaných jednotlivými
odbory MěÚ Nový Jičín ÚMČ, vydávání odborná stanovisek a doporučení k nim.
7. Působnost komise v oblasti udržitelného rozvoje
 Vytváření ročního Plánu zlepšování procesu MA21 a jeho vyhodnocení.
 Dozor nad plněním Kritérií MA21, oficiálně schválených MV ČR.
 Spolupráce na sledování a vyhodnocování indikátorů udržitelného rozvoje.
 Iniciování zavádění metod kvality ve veřejné správě.
 Zjišťování externích finančních zdrojů v oblasti MA21 pro město.
 Spolupráce na odborných stanoviscích a doporučeních pro RM a ZM k vlivům záměrů a
činností ve městě na udržitelný rozvoj, zdraví a kvalitu života.
 Předkládání návrhů RM ve vazbě na zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života ve městě.
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