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AGENDA 

Co je to AGENDA ?

znamená program nebo také seznam věcí, které
je potřeba udělat, aby bylo dosaženo určitého
cíle.
Co je to AGENDA 21 ?


AGENDA 21 

znamená program pro 21. století. Dokument,
který přijali zástupci 179 států (včetně
Československa) na Konferenci OSN o životním
prostředí a rozvoji, tzv. Summitu Země., v Rio de
Janeiru v červnu 1992. Ukazuje cesty k řešení
vážných problémů naší planety. Usiluje o
prosazení udržitelného rozvoje, kvality života a
kvality životního prostředí. Je to koncepční
podklad pro vytvoření Místní Agendy 21.

„Co je udržitelný rozvoj a MA 21 ?
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Co je to MÍSTNÍ AGENDA 21 ?


MÍSTNÍ AGENDA 21 

je strategický a akční plán rozvoje místa (na
úrovni státu, regionů, měst a obcí), uspořádaný
podle stejných zásad, s kterými souhlasily národní
vlády na Konferenci v Riu.
Místní správy by měly plány konzultovat s
veřejností.
MA 21 je proces rozvoje místního společenství a
využití území.
Není to zákon, ani vládní nařízení, ani není
povinná.
Je to příležitost využít dosud získaných znalostí ke
zlepšení kvality života a kvality životního
prostředí v místě ve smyslu udržitelného rozvoje.
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Co je to ROZVOJ ?


ROZVOJ 
je soubor aktivit realizovaných v daném místě,
jdoucích chronologicky za sebou v čase , sledující
systematický postup od představ , přes sbírání
znalostí , k formulování a realizaci konkrétních
akcí = projektů

PŘEDSTAVY  ZNALOSTI  AKCE
(projekty)
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PŘEDSTAVA 
je to, o co usilujeme, to co chceme
dosáhnout, to co chceme vytvořit.
Nemáme-li dlouhodobější představu o
tom, kam se chceme ubírat:
- můžeme jít špatným směrem ,
- v lepším případě zůstat tam, kde jsme.

ABSENCE PŘEDSTAV  STAGNACE
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ZNALOST 
nám poskytuje základ pro správná rozhodnutí.
Potřebujeme rozumět zákonitostem života,
ekonomiky, ale i prostředí, ve kterém žijeme.
Včetně toho, jak naše činnosti ovlivňují stav ,
a to nejen místního prostředí a lidí, ale i míst
vzdálenějších, nezřídka již celé planety.

ABSENCE ZNALOSTÍ  ŠPATNÁ ROZHODNUTÍ
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AKCE
Ani stovky představ nebo znalostí nemohou samy
o sobě zlepšit KVALITU ŽIVOTA a našeho OKOLÍ,
pokud nevedou k realizaci prostřednictvím dílčích
kroků, tj. akcí (potažmo projektů).

MLUVIT NESTAČÍ  nutná je
SYSTÉMOVÁ REALIZACE AKCÍ

Každý z nás vnímá jiné potřeby akcí pro zlepšení kvality života
















Ekonomický potenciál a rozvoj
Stupeň kriminality
Těžba hornin a surovin
Znečištění prostředí
Kvalita potravin
Turistické stezky
Zaměstnanost
Dopravní dostupnost
Zdraví
Stav technické infrastruktury
Komunikace mezi lidmi
Zajištění kvality a dostatku vody
Výchova a vzdělání
Místní tradice
Produkce odpadů a způsob jejich likvidace

Každý z nás vnímá jiné potřeby akcí pro zlepšení kvality života

















Sociální péče
Morální kvalita jedinců i celé veřejnosti
Nakupování
Bezpečnost
Bydlení
Biodiverzita fauny a flory
Půda, stav okolní krajiny
Rekreace
Společenský život
Výroba, finanční zisk
Údržba historicky cenných budov
Zajištění spotřeby versus její snižování
Energetická soběstačnost
Výstavba nových objektů
Plánování
Ovzduší
atd.
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AKCE
Všechny akce zlepšující kvalitu života či prostředí ,
které nejsou realizovány na úkor budoucnosti,
JSOU SOUČÁSTÍ MÍSTNÍ AGENDY 21 (MA21).

MA21 
REALIZACE PRINCIPŮ UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE V PRAXI OBCÍ, MĚST, REGIONŮ
tj. realizace principů UR na místní = lokální úrovni.
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DEFINICE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE (UR)
dle zprávy „Naše společná budoucnost“ přednesená v roce 1987
předsedkyní G.H.Brundtlandovou Světové komisi OSN pro životní prostředí
a rozvoj (WCED):

„Udržitelný rozvoj je takový způsob
rozvoje, který uspokojuje potřeby
přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti
budoucích generací naplňovat jejich vlastní
potřeby.“

„Co je udržitelný rozvoj a MA 21 ?
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Co je to UDRŽITELNOST ?


UDRŽITELNOST =
je proměnlivý stav, který se vztahuje ke
schopnosti Země uspokojovat lidské potřeby
(kvalitu života) v neustále se měnícím
prostředí

KVALITA
KVALITA
ŽIVOTA   ÚZCE    PROSTŘEDÍ
SOUVISÍ
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Základní principy UR



Propojení základních oblastí života  ekonomika, společnost,
životní prostředí
Dlouhodobá perspektiva  zvažování dopadů = strategické
plánování
Kapacita životního prostředí je omezená  nejen z hlediska



zdrojů,ale i znečištění
Předběžná opatrnost  důsledky ne všech našich činností







jsou vždy známé, je na místě být opatrný
Prevence  je efektivnější než následné řešení dopadů
Kvalita života  má rozměr nejen materiální, ale také
společenský, etický, estetický, duchovní, kulturní,

„Co je udržitelný rozvoj a MA 21 ?
---------------------------------------------------

Základní principy UR (pokračování):







Sociální spravedlnost  příležitosti i zodpovědnosti by měly
být děleny mezi země, regiony i mezi rozdílné
sociální skupiny. Chudoba je ohrožující faktor UR
Zohlednění vztahu „lokální – globální“  činnosti na místní
úrovni ovlivňují problémy na úrovni globální
Vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost 
zabezpečení národnostní, rasové i jiné rovnosti,
respektování práv všech současných i budoucích
generací na zdravé prostředí a sociální spravedlnost
Demokratické procesy  zapojování veřejnosti do
rozhodovacích procesů od počátečních fází vytváří
jejich obecnou podporu pro realizaci
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Předpokladem dosažení UR je mj. „správné
řízení věcí veřejných“. To je založeno na:






Otevřenosti
Zapojení veřejnosti do rozhodování
Zodpovědnosti
Efektivnosti
Spojitosti strategického a finančního plánování s
konkrétními v daném čase potřebnými aktivitami
Správné řízení věcí veřejných by mělo respektovat základní principy UR
(„UN Millennium Declaration“, summit OSN v Johannesburgu 2000)

Oponentura a doporučení k návrhům NRP a NSRR 2007-2013 realizované neziskovým sektorem a informační kampaň pro neziskový sektor

„POSTUP strategického plánování UR“

--------------------------------------------------Vize  sdílená představa o budoucnosti (povětšině
VIZE

intuitivní)

ANALÝZY

Na výstupu z ANALÝZY musí být stanoveny PRIORITY
 to co považujeme za důležité či nevyhovující

PRIORITY

Kromě PRIORIT by měly být v ANALÝZE stanoveny i
LIMITY dle UR  vymezení„hracího pole“, na kterém se
reálně pohybujeme

CÍLOVÉ
HODNOTY

Stanovení reálných cílových hodnot (korespondujících
s PRIORITAMI) se děje postupným přibližováním shora
dolů (to co potřebujeme) a zespodu nahoru (to co je
podložené realitou)

PROGRAMY

PROGRAMY  střednědobé plánovací strategické
dokumenty na dobu 4 až 7 let  měly by být
komplexní (na nic důležitého nezapomenout), obecné,
dostatečně flexibilní  deštník nad projekty

PROJEKTY

Projekty  reálné, podložené zdroji (finance, lidi,
informace) se zpracovanou projektovou dokumentací
(rozpočet, harmonogram, FS, EIA, technická
dokumentace) odpovídající PROGRAMŮM, časový
horizont 1-2 roky

„ÚSAKLÍ strategického plánování UR“
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PRIORITY

Analýzy a stanovování priorit bez reálných
změn na konci procesů (tj. bez projektů) jsou
ztrátou času

CÍLOVÉ
HODNOTY

Priority bez stanovených indikátorů a cílových
hodnot jsou zbytečné

PROJEKTY

Dělat projekty bez určení strategických
rozvojových priorit představuje riziko, že se
budeme zabývat nepodstatnými detaily

„FÁZE strategického plánování UR“

--------------------------------------------------VIZE
ANALÝZY

FAZE STRATEGICKÉ ANALÝZY
stav a předpokládané změny okolí, kvalifikace a
schopnosti, dlouhodobé zdroje

PRIORITY

CÍLOVÉ
HODNOTY

FAZE STRATEGICKÉHO VÝBĚRU
strategické možnosti, kritéria výběru, vlastní
výběr

PROGRAMY

FAZE STRATEGICKÉ IMPLEMENTACE
řízení změn, alokace a kontrola zdrojů,
PROJEKTY

organizační struktura

„SCHÉMA strategického plánování UR“
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Obecně platná provázanost rozvojových dokumentů
(zde konkrétně na příkladu Libereckého kraje)
----------------Hlavní cíl
Dílčí cíle

Strategické rozvojové
dokumenty LK 2007 - 2013
(SUR LK + SRR LK)
-------------

Opatření

Programové rozvojové
dokumenty LK 2007 –
2013
(PRLK)

Aktivity
------Projekty

Akční plány pro
jednotlivé roky
plánovacího období
(2007, 2008 …2013)

„SCHÉMA strategického plánování UR“
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VIZE
ANALÝZY
PRIORITY
CÍLOVÉ
HODNOTY
PROGRAMY

PROJEKTY

Odpovídá strategie naší vizi?
Nezměnily se podmínky ?
Rěšíme skutečně prioritní problém?
Je dosažení cílů reálné?
Koresponduje projekt s programem?
Řídíme projekty dobře?
ZPĚTNÁ VAZBA

„MA21 = proces, nástroj, systém“
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MA 21 je postupný proces zavádění principů
udržitelného rozvoje do praxe obcí, měst,
mikroregionů, krajů



MA 21 je nástroj přispívající ke zlepšování
vzájemného dialogu mezi zainteresovanými
subjekty („stakeholdery“) v daném území
(komunitní plánování)



MA 21 je nástroj přispívající k posilování
demokracie

„MA21 = proces, nástroj, systém“
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MA 21 je systém zdokonalující strategické
rozvojové plánování se zpětným vyhodnocováním
efektivity vynaloženého úsilí, včetně
vyhodnocování vynaložených finančních
prostředků
(indikátory UR , monitoring, zpětná vazba na
rozhodnutí samospráv)



MA 21 je nástroj pomáhající samosprávám ke
zdokonalování správného řízení věcí veřejných



MA 21 je nástroj přispívající ke zvyšování
efektivity, kvality i dovedností při výkonu státní
správy

„MA21 = proces, nástroj, systém“
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proto již v r. 2005 zařadilo Ministerstvo vnitra ČR
MA21 mezi uznávané procesy zvyšování kvality
výkonu veřejné správy v ČR



a za účelem hodnocení stupně a kvality zavádění

MA21 v obcích, městech, mikroregionech,
regionech vytvořila Pracovní skupina MA21 Rady
vlády pro udržitelný rozvoj ČR hodnotící
„Kriteria místní Agendy 21“ pro jednotlivé
kategorie samospráv


http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/
$pid/CENMSFK2CK1O

„MA21 = proces, nástroj, systém“
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Základní dokument:
Místní Agenda 21 - informace, postupy, kritéria
& s následujícími přílohami
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Děkuji za pozornost

jirina.vargova@seznam.cz
Člen pracovní skupiny MA21
Rady vlády ČR pro udržitelný rozvoj
Koordinátor MA21 v Mikroregionu Podralsko

