Podpořené projekty Zdravého města na rok 2015

Jedenáctým rokem město Ústí nad Labem finančně podporuje realizaci malých projektů zaměřených na rozvoj
veřejně prospěšných aktivit a zvyšování kvality ve městě. Do letošní výzvy k předkládání projektů do Dotačního
programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 bylo předloženo 41 projektů v celkové hodnotě
přesahující 700 tis. korun. Počet projektů, které dosáhly na finanční podporu, byl limitován vyčleněnou částkou
ve výši 200 tis. Kč.
Témata pro letošní rok byla následující: Zdravé dítě ve zdravém městě (zdravé prostředí pro rozvoj dětské
osobnosti, podpora aktivní výchovy dětí při získávání vědomostí o zdravém životním stylu, o životním prostředí
kolem nás a podpora společných pohybových aktivit apod.); Posílení místního patriotismu (zvelebování vzhledu
veřejného prostoru ve městě - guerilla gardening, úklidové akce, okrašlovací aktivity, obnova tradic apod.);
Zapojení do osvětových kampaní a akcí (např. Národní dny bez úrazu, Evropský týden mobility, Dny zdraví
apod.).
Úspěšných bylo celkem 11 projektů: Oblastní charita v ÚL – Činnost tanečního souboru Somnakune Čhave, Váš
Střekov o.s. – Úklid rokle nad krematoriem, Člověk v tísni, o.p.s – Mezinárodní workcamp v Předlicích, VOŠ a SŠ
zdravotnická, Palachova – Být obézní není in, Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 – Gymjat v pohybu!,
Společenství vlastníků Na Pile 10 - 12 – Strom na pile, Domov pro seniory Dobětice, p.o. – Dny paměti,
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem – Bez úrazu, Společenství vlastníků jednotek domu Tolstého
1278/23, 1279/25, 1280/27 – Hurá do lesa, MŠ Vinařská – Od zrníčka ke chlebníčku aneb co víme o zdravé
stravě, MŠ Motýlek, Keplerova – Zdravý kluk i holka, to je naše školka.
Projekt Zdravé město iniciovala Světová zdravotní organizace s cílem zlepšit zdraví a kvalitu života obyvatel měst. Vychází ze
strategie Světové zdravotní organizace – Zdraví 21 a dokumentu OSN Agenda 21. Město Ústí nad Labem je do projektu
Zdravé město zapojeno od roku 2005. Postup ke „Zdravému městu" není však pouze záležitostí vedení municipality,
zastupitelstva či úřadu - neobejde se bez spolupráce s řadou místních odborných i nevládních partnerů (odborných institucí,
nevládních organizací, škol, firem) i s nejširší veřejností.

