Podpořené projekty Zdravého města na rok 2012

Již tradičně město Ústí nad Labem finančně podporuje realizaci malých projektů zaměřených na rozvoj veřejně
prospěšných aktivit a zvyšování kvality ve městě. V rámci 8. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město a
místní Agenda 21 bylo předloženo 30 projektů v celkové hodnotě přesahující půl milionu korun. Počet
podpořených projektů byl limitován částkou ve výši 200 tis. Kč.
Témata pro letošní rok byla následující: Okrašlovací aktivity ve městě, kde bylo doporučeno zaměřit se na
zvelebovaní vzhledu veřejného prostoru, údržbu a obnovu zeleně, úklidové akce, obnovu tradic. Další téma bylo
zaměřené za prevenci ochrany zdraví - „Pečuj o své zdraví“ a poslední znělo „Bezpečná doprava ve městě
(aktivity zaměřené na děti a seniory v dopravě)“.
Úspěšných bylo celkem 11 projektů: Společnost pro podporu lidí s mentálním postižení v ČR, o.s. - Třídíme,
recyklujeme, vyrábíme…, DRUG out Klub, o.s. – Na ulici v bezpečí, Základní škola praktická Karla IV. – Den vody
– Den Labe, aneb aby se nám tu lépe žilo, Člověk v tísni, o.p.s. – Klubovna, Střední a základní škola Trmice –
Odpolední škola, Vyšší a střední odborná škola zdravotnická – AED – kouzelná krabička, Občanské sdružení
Strážky - Podrobná studie řešení na zklidnění dopravy a bezpečný pohyb chodců v části města Ústí nad Labem –
Strážkách, Dobrovolnické centrum, o.s. – Rodinám a dětem 2012, ZŠ Palachova – My city – my space, Domov
pro seniory Dobětice – Mezigenerační setkávání s dětmi z MŠ Dobětice, MŠ Vinařská – Krtek záchranářem aneb
jak se chránit před úrazy
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.

