SWOT analýza za oblast globální zodpovědnosti
Silné stránky
1. partnerská města z členských zemí EU
2. mezinárodní spolupráce škol (e-Twinning, Erasmus, Šablony apod.)
3. školy navštěvovány delegacemi ze zahraničí – pod záštitou organizace OMEP (Světová organizace
pro předškolní výchovu)
4. zapojení městské části do kampaně MŽP „Dost bylo plastu“
5. stálá podpora rozvoje třídění odpadu na území městské části
6. zajištění dostupnosti prostor a míst pro třídění odpadu
7. navyšování kapacity stávajících sběrných nádob
8. zabezpečování nádob na další odpadové komodity, např. kovové obaly, rostlinné oleje či použitý
textil
9. opatření ke snížení energetických nákladů u budov ve vlastnictví městské části
10. členství v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR

Slabé stránky
1.
2.
3.
4.
5.

chybějící agenda pro rozvojovou spolupráci
chybějící finanční prostředky na humanitární a rozvojovou spolupráci v tzv. rozvojových zemích
chybějící zastoupení městské části v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem
chybějící osvětové akce ve věci změny klimatu
nevyhodnocování ekologické stopy na území městské části ani pro jednotlivé objekty v jejím
majetku
6. chybějící měření a výpočet emisí CO2 pro zařízení v majetku městské části
7. chybějící energetická koncepce městské části

Příležitosti
1.
2.
3.
4.
5.

zvyšování povědomí o principech etického obchodu (místní Agenda 21)
navázání partnerství s municipalitou v některé z tzv. rozvojových zemí
zřízení pozice energetického manažera na Úřadu MČ Praha 10
osvěta v oblasti klimatických změn a možností adaptace na tyto změny
spolupráce se Střediskem ekologické výchovy nebo jinou nevládní organizací v oblasti
environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání
6. poskytování environmentální osvěty a udržitelného rozvoje všem socio-demografickým skupinám
7. rozšiřovat a rozvíjet spolupráci se Střediskem ekologické výchovy nebo jinou nevládní organizací
v oblasti environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání

Hrozby
1. případná neochota politických reprezentací se problematikou globální zodpovědnosti zabývat
2. negativní vnímání veřejností a očekávání řešit pouze lokální témata

SWOT analýza za oblast správy věcí veřejných 24/27

