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ROZHOVOR
„Vsetín se zapojil do pěti projektů podpory
zaměstnanosti v rámci předstrukturálních
fondů Evropské unie.“
Rozhovor s Ing. Milanem Půčkem, tajemníkem
Městského
úřadu
ve
Vsetíně
a současně
koordinátorem Projektu Zdravé město
Nedávno
ve
Vsetíně
proběhlo
jednání
městského úřadu a úřadu práce k vytvoření
společného programu podpory zaměstnanosti.
Které kroky již byly provedeny?
Zatím
„nejhmatatelnějším“
výstupem
našich
společných jednání je podpora nezaměstnaných z řad
absolventů. Víme, že pro čerstvé absolventy škol je
získání zaměstnání velmi těžké, a proto jsme se
v první řadě zaměřili právě na ně. Nabízíme jim
možnost získání praxe na městském úřadě. V tomto
okamžiku zde pracuje 15 stážistů – čerstvých
absolventů škol. Délka této bezplatné stáže je 7 – 12
měsíců.
Jak jinak budete zaměstnanost podporovat?
Město věnuje značné úsilí a pozornost průmyslovým
zónám. Ale takto postupují všechna města. To, co
děláme navíc, je zapojení města Vsetína do pěti
projektů podpory zaměstnanosti v rámci předstrukturálních fondů Evropské unie (iniciativa Equal).
Díky zapojení do jednoho z těchto projektů vznikla
v únoru ve Vsetíně agentura pro podporované
zaměstnávání, která bude mít působnost pro celý
Zlínský kraj. Město jako parter projektu vyhledalo pro
vznik agentury sociálního partnera (agenturu Elim)
a poskytlo
dvě
kanceláře.
Úkolem
agentury
je pomáhat získávat práci všem hendikepovaným
skupinám občanů - např. zdravotně postiženým,
ženám po mateřské dovolené, Rómům, aj. To je věc,
která se aktuálně vytváří a měla by nést užitek již
v následujících měsících. V rámci dalších projektů má
vzniknout v Technických službách města chráněná
dílna, připravuje se rekvalifikační kurz pro dlaždiče
a malíře atd.
Před časem se Zdravé město Vsetín zapojilo do
pilotního projektu zaměřeného na efektivní
řízení města. Jak projekt pokračuje?
Hlavními důvody pro rozhodnutí zastupitelstva
o zavádění systému řízení bylo zlepšovat práci úřadu

a Technických služeb. Dalším důvodem bylo zvýšení
věrohodnosti města a regionu pro čerpání prostředků
ze státních zdrojů a zdrojů EU. Naše zkušenosti
ukazují, že důsledné uplatňování zásad kvalitního
řízení vede k efektivnější činnosti úřadu, k vytváření
nekorupčního prostředí, k dosahování větší užitečnosti
pro město a region. Zvyšuje důvěryhodnost města
a zejména vytváří podmínky k lepší službě pro
občany.
To vše je možné jen díky osvícenosti
a prozíravosti
starosty,
místostarostů,
radních
a zastupitelů a díky dobré práci a zapojení úředníků.
Jistě budou v ČR městské úřady, které bez budování
systému pracují velmi dobře a v mnohých oblastech
lépe než náš úřad. Náš úřad se od ostatních liší
v tom, že jsme přesvědčeni, že úspěšné „spravování
věcí veřejných“ vyžaduje, aby úřad byl řízen
systematickým a jasným způsobem. K tomu je
systém řízení jakosti a šetrnosti k přírodě výborným
a osvědčeným nástrojem. Město se snaží dělat věci
pořádně. Tak, aby se nám všem ve Zdravém městě
Vsetíně dobře žilo.

AKTUALITY
Zdravé školy ve Zdravých městech
Jak se liší „běžná“ škola od té Zdravé? Přijměte
pozvání na krátkou exkurzi.
Stejně jako Projekt Zdravé město byl i projekt Škola
podporující zdraví (Zdravá škola) iniciován Světovou
zdravotní
organizací.
Společným rysem obou
těchto projektů je, že se
nejedná o dílčí aktivity,
ale systematický a komplexní přístup ke zlepšování zdraví. „Naše škola
se snaží vytvářet příjemné
prostředí
a dobré
vztahy
mezi
žáky,
učiteli,
rodiči
i vedením
systematicky. Program Zdravé školy vede děti, ale
koneckonců i jejich rodiče a pracovníky škol,
k aktivnímu přístupu k vlastnímu životu, zdraví
a životnímu prostředí,“ řekla Mgr. Pavla Nečasová,
zástupkyně ředitelky ZŠ Na Kopcích ve Zdravém
městě Třebíči. „Jde nám o maximální rozvoj osobnosti
dítěte v prostředí školy. Samozřejmě všechny děti
nejsou stejné, proto je důležité přistupovat k žákům
individuálně,“ dodala P. Nečasová. Podle jejích slov
Zdravé město vychází škole maximálně vstříc.
„Většina našich projektů byla z grantů města Třebíče
podpořena. I když ne velkou částkou, ale pomohlo
nám to.“ Do realizace projektu Škola podporující
zdraví se zapojují i „mateřinky“. Vnitřní chod
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brněnské MŠ Radost i její aktivity navenek se podle
její ředitelky Zory Syslové v mnohém liší od toho,
jak si běžnou mateřskou školu představujeme. Provoz
školy je maximálně přizpůsoben potřebám dětí
a rodičů. Rodiče mohou např. pobývat dle libosti
s dítětem ve školce, což využívají zejména maminky
na mateřské dovolené. Kancelář Brno-Zdravé město
pořádá pro MŠ podporující zdraví odborné semináře
a důležitou roli sehrává i při propagaci jejich aktivit.
Mateřské školy oceňují zejména pomoc Projektu
Brno-Zdravé město při navazování a zprostředkování
kontaktů
s odbornými
partnery.
Kromě
Brna
a Třebíče Zdravé školy najdeme také např. v Karviné,
Vsetíně, Moravské Třebové a v dalších městech.

Brno: Město bez bariér
Systematické a dlouhodobé vytváření podmínek
pro nezávislý pohyb občanů s omezenou
schopností pohybu a orientace je obsahem
projektu Brno bez bariér. Cílovou skupinu
přitom tvoří nejen lidé s trvalým zdravotním
postižením, ale také například těhotné ženy,
rodiny s malými dětmi, senioři nebo osoby
po úrazu.
Projekt „Brno bez bariér“ iniciovala Liga za práva
vozíčkářů a jeho realizaci podporuje také
město
Brno.
Prvního
setkání
k projektu Brno bez bariér,
které se uskutečnilo 25. 3. se
zúčastnili představitelé města
Brna v čele s prvním náměstkem primátora Slavotínkem,
zástupci Magistrátu města
Brna, nevládních subjektů
i organizací zdravotně postižených. Na jednání byly
schváleny pracovní skupiny, které budou realizaci
projektu Brno bez bariér zajišťovat. Jednotlivé
pracovní skupiny jsou zaměřeny na oblasti stavební,
dopravní, vzdělání a pracovního uplatnění, mediální
a práce
s veřejností,
legislativní
a grantovou.
Účastníci setkání se rovněž seznámili s Národním
rozvojovým programem Mobilita pro všechny
a soutěží Svazu měst a obcí Obec zdravotně
postiženým. Projekt Brno bez bariér je společným
příspěvkem města Brna a Ligy za práva vozíčkářů
k Evropskému roku osob se zdravotním postižením,
který na rok 2003 vyhlásila Evropská unie.

Zlín: Radnice zaplatí občanům
hodiny plavání

životního stylu. Z rozpočtu tak město na bezplatné
plavání pro veřejnost uvolní zhruba 40.000 korun
ročně. Podle pracovníků lázní je z řad občanů
o hodiny zdarma velký zájem.

Setkání Zdravých měst pod záštitou
ministra práce a sociálních věcí
Dubnové pracovní setkání zástupců radnic
Zdravých měst a jejich partnerských organizací
proběhlo dne 2. 4. na Ministerstvu práce
a sociálních věcí ČR.
Stalo se dobrým zvykem, že témata pravidelných
pracovních setkání NSZM ČR na ministerstvech
se inspirují oblastí, kterou se to které ministerstvo
prioritně zabývá. 2. dubna byla tedy na pořadu dne
oblast sociální. Mezi přednášejícími hosty setkání
nechyběli zástupci ministerstva - náměstkyně
ministra Ing. Ludmila Műllerová, ředitelka odboru
sociální politiky Ing. Marie Kudlová a Mgr. Martin
Žárský z odboru sociálních služeb MPSV ČR. Paní
Ivana Bohatá představila aktivity Centra sociálních
služeb a pomoci Chrudim, jehož je ředitelkou.
Mgr. Ivana Draholová, koordinátorka projektu Brno –
Zdravé město, informovala o mezinárodní akci
„Pochod všech generací“, ke které se Brno
každoročně připojuje. Trojici prezentací aktivit ze
Zdravých měst uzavřela Mgr. Lucie Ambrozková
příspěvkem o činnosti Centra pro rodinu Hodonín.
Další setkání Zdravých měst proběhne v květnu
na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Den Země ve Zdravých městech
22. duben je pod názvem Den Země vyhlášen
mezinárodním svátkem životního prostředí.
V měsíci dubnu se ve více než 150 státech světa
připravují aktivity, které mají upozornit na aktuální
stav
a
problematiku
ochrany životního prostředí. Akce na oslavu
Dne
Země
připravila
také Zdravá města ČR.
Program jednotlivých
měst najdete na:
www.nszm.cz/dze

KONTAKT

Hodiny plavání zdarma každou první neděli
v měsíci připravil pro své občany zlínský
magistrát.

Petr Švec
národní koordinátor Projektu Zdravé město

V loňském roce schválilo zastupitelstvo města
deklaraci Zdravého města Zlín, ve které podpořilo
péči o zdravé životní prostředí a propagaci zdravého
životního stylu. Projektem Plavání se Zdravým
městem hodlají radní přispět k propagaci zdravého
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(Použité ilustrační fotografie pocházejí z archivů Zdravých
měst, obcí a regionů ČR.)
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