Chcete v našem městě lépe žít?
Seznamte se s projektem Zdravé město ...

chceme

spolupracovat
naslouchat
zodpovědně rozhodovat

Pomozte ovlivnit i Vy příští rozvoj našeho města!
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Projekt Zdravé město
V roce 1988 iniciovala OSN - Světová zdravotnická organizace (WHO) mezinárodní Projekt
Zdravé město, ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Postupně se zapojilo
více než 30 evropských zemí. V České republice
se začaly myšlenky PZM realizovat po roce 1989.
V roce 1994 vytvořilo prvních jedenáct aktivních
českých měst asociaci s názvem Národní síť
Zdravých měst České republiky.
Zdravé město představuje moderní vizi, cílevědomou snahu radnice a místních organizací postupovat směrem k městu, které bude dobrým
místem pro život!
Zdravé město má organizační zázemí úřadu, je
ale především projektem komunitním, na základě vzniku a rozvoje místního partnerství. Proto
je prioritami projektu systematický zájem
o zdraví, kvalitu života a udržitelný rozvoj, znát
názory obyvatel, pracovat s nimi, získávat finanční zdroje pro realizaci projektů a aktivit.
Součástí projektu Zdravé město je i realizace
mezinárodního programu místní Agenda 21.
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(PZM)

Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR)

Mezinárodně certifikovaná asociace je jedinou
municipální asociací v ČR, která systematicky
podporuje praktickou realizaci udržitelného
rozvoje, zdraví a kvality života v podmínkách
měst, obcí a regionů.
Prostřednictvím širokého spektra služeb usiluje
NSZM ČR v rámci svých členských municipalit
o posílení kvality veřejné správy, zvýšení úrovně
místního a regionálního strategického řízení,
zlepšení komunikace s veřejností, informovanosti a výměny příkladů dobré praxe.
Poskytuje všem členům metodické vedení,
vzdělání, odborné informace a konzultační
pomoc.
Tím uvádí do praxe principy MA21.
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„Místní Agenda 21“
n MA21 je mezinárodním programem zavádění udržitelného rozvoje

(MA21)
na místní úrovni (města,

obce, regiony). Udržitelný rozvoj je jedním z cílů EU a OSN
n K naplňování programu místní Agenda 21 se na Summitu Země v roce 1992 zavázaly desítky

států, včetně České republiky
n Cílem je rozvoj procesů, které příznivě ovlivní kvalitu života obyvatel města, ale také život

generací jejich dětí, za aktivní účasti veřejnosti
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Vize Zdravého města
n udržitelné město

n město informací a technologií

n město pro děti

n prosperující město

n zdravý život

n naše město stojí za to vidět

n město jako domov

Přínosy členství v NSZM
n zastřešení významnou mezinárodní autoritou

n podpora mezinárodních aktivit

n principy a doporučení EU pro strategický

n zapojování veřejnosti do přípravy

rozvoj
n strategický rozvoj města v souladu

s mezinárodními programy
n propagace aktivit na celonárodní úrovni,

síťová spolupráce
n poradenství k finančním zdrojům

strategických dokumentů rozvoje města
n informovanost
n školení a vzdělávání koordinátorů
n využití databázového systému DataPlán

NSZM ČR
n dobrá vizitka města Ústí nad Labem
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Zdravé město Ústí nad Labem

(ZM ÚL)

řádným členem NSZM ČR od 18. 5. 2005
Členství předcházelo

následovaly další nezbytné kroky

n schválení Deklarace Projektu Zdravé město ÚL

n vytvoření Dotačního programu Zdravého

n přijetí komunitního Plánu zdraví a kvality života

města Ústí nad Labem
n veřejná diskuse s občany, tzv. Fórum

Zdravého města
(na každoročním Fóru Zdravého města jsou
tématy pro diskusi s občany vždy jednotlivé
oblasti Plánu zdraví a kvality života)
n zahájení realizace MA21
n účast v celostátně

podporovaných

kampaních
Politikem, který prezentuje PZM a MA21 je
náměstek primátora
Garantem PZM a MA21 je Sociálně zdravotní
komise Rady města.
Pracovně činnost zajišťuje koordinátor PZM
a MA21.
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Plán zdraví a kvality života

(PZKŽ)
PZKŽ je identifikací aktuálních potřeb v jednotlivých vyjmenovaných oblastech na dané období a je každoročně schvalován orgány Města.
Jednotlivé oblasti specifikované Plánem zdraví
a kvality života, které jsou zároveň tématy při
veřejné diskusi s občany na tzv. Fóru Zdravého
města, které se koná 1x ročně:
n rozvoj města a doprava
n zdravý životní styl, sociálně zdravotní oblast
n životní prostředí
n vzdělávání, komunikace, media
n volný čas, sport, kultura
n podnikání, průmyslová činnost, služby
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Dotační program Zdravého města
a místní Agendy 21 Ústí nad Labem (DP PZM a MA21 ÚL)
Je jedním z dokumentů strategického rozvoje
města v podmínkách udržitelného rozvoje na
místní úrovni, při aktivní práci s veřejností, zejména s mladou generací. Spolupráce je rozvíjena na úrovni partnerství.
Priority Dotačního programu PZM a MA21
n partnerství
n komunikace
n aktivní účast
n veřejná prezentace činností

Dotační program obsahuje obecná pravidla
dotační politiky města Ústí nad Labem, pro
naplňování projektu ZM a MA21, prostřednictvím realizace malých projektů.
Finančním zdrojem Dotačního programu pro
daný kalendářní rok je částka určená ze
schváleného rozpočtu města.
Cílem DP je řešení aktuálních potřeb, identifikovaných v PZKŽ na dané období jednoho roku,
v souladu s publikovanou výzvou a vyhlášením
témat.

n spolupodílení se na rozvoji města, na tvorbě

lepšího místa pro život – svého domova
n přirozená součást Zdravého města
n návaznost na kritéria pro MA21
n soulad s metodikou NSZM ČR
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Ročně jsou v rámci DP PZM a MA21vyplaceny
na podporu úspěšných projektů dotace
z rozpočtových prostředků do celkové výše
300 000Kč.

Ukázka úspěšných projektů:
„Vypadáš skvěle“
„Vypadáš skvěle“ – komponovaný pořad Andělská křídla Základní školy speciální, Pod Parkem, Ústí
nad Labem a studentů Gymnázia dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem
Cíl projektu: minimalizovat a odstraňovat ostych ze vzájemných kontaktů veřejnosti s handicapovanými
dětmi. Děti dostaly příležitost rozvíjet přátelství a kontakty se studenty.

11

Ukázka úspěšných projektů:
„Umíte si pomoci s první pomocí?“
„Umíte si pomoci s první pomocí?“ – projekt studentů diplomovaného oboru zdravotnický
záchranář Vyšší odborné zdravotnické školy, Ústí nad
Labem
Zajímavostí projektu je, že realizace probíhá ve volném čase studentů!
Projekt je určen nejen pro děti MŠ, ZŠ, ale úspěšně probíhá už i na středních školách a nejnověji i na pracovištích.
Cíl projektu: seznámit účastníky s poskytováním laické první pomoci podle nejnovějších úmluv a správné
přivolání profesionální záchranné služby.

12

Ukázka úspěšných projektů:
„Umíte si pomoci s první pomocí?“
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Kampaně
Kampaně jsou celostátně podporované NSZM ČR.
Zdravé město Ústí nad Labem se pravidelně účastní v kampaních:
n Den Země
n Dny bez úrazů
n Evropský týden mobility a Evropský den bez aut
n Dny zdraví

Kampaň
Den Země
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Kampaň Dny bez úrazů
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Kampaň Evropský týden mobility,
Evropský den bez aut a Dny zdraví
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Kampaň Evropský týden mobility,
Evropský den bez aut a Dny zdraví
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Kampaň Evropský týden mobility,
Evropský den bez aut a Dny zdraví
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Propagace Zdravého města
a místní Agendy 21 Ústí nad Labem
Zdravé město Ústí nad Labem bylo v létě 2007
hostitelským městem 1. celostátního setkání
k MA21, pořádaného NSZM ČR „ MA21 – cesta
ke kvalitní obci“ a Letní školy NSZM ČR.
Čtyřdenní akce se zúčastnilo více než 70 účastníků z řad politiků a odborné veřejnosti.
Dotační program Projektu Zdravé město
a místní Agenda 21 byl prezentován jako příklad dobré praxe na semináři „Sociální začleňování v praxi – financování, zkušenosti,
ukázkové postupy“, který pořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Zdravé město ÚL bylo první mimopražskou municipalitou, kde byl ve 14 mateřských školách realizován projekt „Pět klíčů k bezpečným
potravinám“, jehož nositelem je Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha.
Zastoupení v Pracovní skupině pro místní
Agendy 21kterou výkonně koordinuje MŽP
ČR. Pracovní skupina je poradním orgánem
Rady vlády pro udržitelný rozvoj.
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Poděkování:
za péči všem, kteří se podílejí na aktivitách Zdravého města Ústí nad Labem a všem, kterým
není lhostejné, jak se bude dál utvářet město, které si vybrali jako místo pro život, jako svůj
domov
Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor strategického rozvoje
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem
tel.: 477 010 650

