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Pravidla hodnocení MA21 v roce 2012
Pravidla pro hodnocení MA12 v roce 2012 navazují na obecné Zásady hodnocení kvality MA21.
V pravidlech jsou upřesněny termíny, postupy a standardy v posuzování MA21. Současně jsou
uvedena doporučení pro realizátory MA21 k průběžnému zvyšování kvality MA21 v ČR.

1. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA pro Kategorie MA21
-

-

-

-

Kategorie D
-

Standardy: nejsou stanoveny
u všech důkazů platí minimální požadavky kvality MA21 dle Kritérií

-

k některým Kritériím jsou uvedena doporučení - viz bod 4.

Kategorie C
-

Standardy: nejsou stanoveny
u všech důkazů platí minimální požadavky kvality MA21 dle Kritérií

-

k některým Kritériím jsou uvedena doporučení - viz bod 4.

Kategorie B
-

Standardy: jsou stanoveny - viz bod 4.
v těchto případech platí zvýšené požadavky na důkazy dle Standardů,
u ostatních důkazů platí minimální požadavky kvality MA21 dle Kritérií

-

pro obhajobu kategorie jsou vyžadována vybraná Kritéria kat.A - viz bod 4.

-

pro nového adepta kat.B je nezbytné dosahovat nepřetržitě po 3 roky kat.C
a získat souhlasné stanovisko PS MA21

-

k některým Kritériím jsou uvedena doporučení - viz bod 4.

-

v kategorii je zpracován Profil MA21 za rok 2010 - viz příloha
(na jaře 2012 proběhne aktualizace Profilu za rok 2011)

Kategorie A
-

v roce 2012 je kategorie otevřena

-

pro nového adepta kat.A je nezbytné dosahovat nepřetržitě po 3 roky kat.B
a podat přihlášku vč. Auditu MA21 v řádném termínu (do 31.1.2012)

-

hodnocení probíhá dle „Metodiky hodnocení kat.A MA21“

2. PRAVIDLA pro dokumentaci
-

Dokumentace MA21 v DB MA21
otevření DB MA21 pro vkládání dokumentace k roku 2012:
uzavření DB MA21 pro vkládání dokumentace k roku 2012:
uzavření DB MA21 pro vkládání dokumentace k roku 2012 - kat.B:

-

15. 2. 2012
30. 11. 2012
20. 9. 2012

Přihláška k obhajobě (kat.B)
přihláška je vyžadována u všech adeptů:
31. 1. 2012
(přihláška nemá předepsaný formát, je vyžádána od adeptů e-mailovou výzvou PS MA21)

-

Kontrola na místě (kat.B)
kontroly na místě proběhnou v období:
návrh termínů rozešle supervizor adeptům:
výběr termínů ze strany adeptů proběhne:

-

1. 10. - 15. 11. 2012
15. 2. 2012
15. 3. 2012

Obhajoba (kat.B)
termín obhajoby proběhnou (společný pro všechny adepty):

20. 11. 2012
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3. PRAVIDLA pro projekty
-

doporučení PS MA je nutné k projektům s povinnými výstupy dosažení kat.B / kat.A.

4. STANDARDY a doporučení pro Kategorie MA21
-

-

Kategorie D
Doporučení:
(krit. 2.1.)

- speciální kurz (tréning) pro pracovníky úřadu ke komunikaci s veřejností

Doporučení:
(krit. 3.1.)

- odkaz na web MA21 z hlavní stránky města
- speciální jednoduchý odkaz (alias) přímo na web MA21

Kategorie C
Doporučení:
(krit. 7.2.)

- speciální seminář pro pracovníky úřadu k tématu UR a MA21

Doporučení:
(krit. 9.1.)

- samostatná část grantového systému municipality k tématu MA21
(pod garancí komise MA21)

Doporučení:
(krit. 10.1.)

- anketa / průzkum k ověření největších problémů stanovených na veřejném fóru
- informace o ověřených největších problémech z letošního veřejného fóra
(možno uvést v DB MA21 např. formou externího odkazu na web s informacemi)
- přehled aktivit pro řešení největších problémů z loňského veřejného fóra
a finanční vyjádření těchto aktivit v rozpočtu municipality
(možno uvést v DB MA21 např. formou externího odkazu na web s informacemi)

-

Kategorie B

pro obhajobu kategorie jsou jako standard vyžadována tato Kritéria kat.A:
= krit. 19. ustanovení oficiálního orgánu samosprávy pro sledování stavu UR
= krit. 20. min. 1 metoda kvality v rámci veřejné správy
Standard:
(krit. 11.1.)

- sledování všech 3 pilířů UR ve strategii
- oficiální závazek zastupitelstva ke směřování strategie k UR
(v textu strategie nebo v textu usneseni k materiálu)
- provázání a průběžné sledování min. 1 mezinárodního ukazatele UR
jako oficiálního indikátoru strategie
- finanční vyjádření řešení největších problémů ve strategii, resp. problémů UR a kvality
života (v rámci loňského / letošního rozpočtu municipality)

-

Doporučení:
(krit. 11.1.)

- zpracování krátkodobého akčního plánu a střednědobého výhledu k dlouhodobé strategii,
jako průmět politického „koaličního programu“ do implementace strategie a postupu k UR
(s provázaností na finanční vyjádření a na malou sadu indikátorů)

Doporučení:
(krit. 13.1.)

- viz doporučení ke krit. 9.1.

Doporučení:
(krit. 15.1.)

- vytvoření malé stálé sady pravidelně sledovaných indikátorů - propojení strategických,
komunitních, mezinárodních a tematických indikátorů
(možno uvést v DB MA21 např. formou externího odkazu na web s informacemi)

Kategorie A
Doporučení:
(krit. 19.1.)

- oficiální „strategický tým“ k operativnímu řízení strategie/akčního plánu dle stanoveného
implementačního procesu
(vedení města, tajemník, vedoucí relevantních odborů, manažeři kvality;
externí partneři a „akademičtí“ konzultanti - jako hosté)
/ nenahrazuje výbor či komisi s politickou zodpovědností za implementaci
strategie k UR dle krit. 19., která je standardem pro kategorie B,A /
/ nenahrazuje běžnou komisi MA21, zaměřenou na rozvoj komunitního
partnerství pro UR, která je standardem pro kategorie C,B,A /

Doporučení:
(krit. 20.1.)

- realizace pokročilých metod kvality veřejné správy - CAF a BM jako základní
(realizovat navíc např.: ISO, BSC, EMAS, SixSigma, ad.)
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5. PRAVIDLA pro kontroly na místě


Termín kontroly na místě
- termín pro kontrolu je navržen supervizorem a vybrán municipalitou - viz bod 2



Zaměření kontrol
- municipalita ve svých prezentacích představí
A. systém MA21 - zlepšení od minulého roku
(zejména řešení konkrétních problémů za využití prvků Kritérií MA21)
B. stav UR - dle jednotlivých témat, změny od minulého roku, trendy,
vyhodnocení slabých stránek
(doporučená struktura témat UR - viz příloha)
- hodnotitelé budou mít k dispozici hodnotící otázky - viz příloha



Časové schéma prezentací
rozsah prezentace k systému MA21 (se zapojením partnerů):
rozsah prezentace ke stavu témat UR:
diskuse, otázky hodnotitelů
CELKOVĚ

max. 1,0 h.
max. 1,0 h.
cca 0,5 h.
2,5 h.

6. PRAVIDLA pro obhajoby


Termín obhajoby
- termín pro obhajobu je určen PS MA21 - viz bod 2



Časové schéma prezentací
rozsah prezentace MA21:
diskuse, otázky hodnotitelů
CELKOVĚ



max. 20 minut
max. 10 minut
30 minut

Další pravidla
-

v rámci prezentace může vystoupit více osob (např. partnerů MA21),
není však možné přesáhnout maximální časový rozsah prezentace

-

pořadí prezentací bude dle jednotlivých typů MA21;
další pořadí uvnitř typu MA21 určí losování

-

pořadí prezentací podle typu MA21:
malé obce; mikroregiony; městské část; města; statutární města

7. Přílohy
-

Hodnotící otázky - pomůcka pro hodnotitele při kontrolách na místě
„10 témat UR“, používaných v Metodice hodnocení kat.“A“ MA21
Profil MA21 2010 - přehled aktivit v kat.“B“ MA21
(bude aktualizován za rok 2011)

8. Odkazy
Databáze MA21 a základní informace o MA21
http://www.MA21.cz
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