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kampaním. Na kampani Den Země letos spolupracujeme např.
se školami, Dětským domem dětí a mládeže a odbornou firmou
Arboretum Šmelcovna a připravujeme řadu akcí. Chystáme např.
vysázení stromů a keřů, proběhnou soutěže, a také projektové
vyučování v rámci Měsíce lesů. V květnu se uskuteční akce ke Dni bez
tabáku a v červnu se rovněž zapojíme do kampaně Dny bez úrazů.
Zanedlouho se také uskuteční již 4. ročník žákovské a studentské
konference ke Dni životního prostředí a řada dalších tradičních akcí.
Zároveň bychom chtěli navázat na úspěšnou spolupráci s NSZM
při plnění projektového zásobníku a ve spolupráci se zapojenými
partnery vybrané projekty dále rozpracovat do formy finálních
žádostí o zdroje EU.
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TÉMA MĚSÍCE: BEZBARIÉROVOST

Bezbariérový přístup je častým
problémem

Podle odhadů žije v České republice přibližně 1,2 milionu obyvatel
se zdravotním postižením a až jedna třetina obyvatel, která má
sníženou schopnost pohybu, ať již dlouhodobě nebo krátkodobě.
Každý třetí spoluobčan tak musí každodenně zdolávat řadu
bariér, které mu ztrpčují život. Pro zdravého člověka běžná cesta
do práce, na úřad či za zábavou nebo přáteli se může např. pro
vozíčkáře změnit doslova v překážkový běh, při kterém jde nezřídka
o život. Kromě fyzických překážek však existuje ve společnosti
řada předsudků a bariér, které staví zeď mezi svět zdravých a svět
lidí s fyzickým nebo mentálním postižením. Zdravá města, obce
a regiony ve spolupráci se svými občany postupně boří tyto bariéry
a snaží se přispět k vyšší kvalitě jejich života. Jak je toto široké téma
vnímáno nejen v České republice a ve Zdravých městech, obcích
a regionech se dozvíte v tomto vydání Zpravodaje NSZM. Kromě
dalších pravidelných rubrik přinášíme také mimořádné ohlédnutí za
Tématem měsíce února, v jehož rámci proběhl odborný seminář na
Ministerstvu školství na téma „volný čas dětí a mládeže“.

Zdravé město Boskovice hostilo na počátku března seminář,
který se zabýval bezbariérovostí se zaměřením na historická
sídla a centra měst. Jak tuto problematiku řešíte v Boskovicích?
Bezbariérový přístup do objektů je velmi častým problémem
a u historických budov to platí dvojnásob. Na území našeho
města je 45 objektů zapsaných na seznamu kulturních památek.
Do některých se postižení občané dostanou bez problémů, jako
např. do kostela sv. Jakuba staršího, u jiných se na jejich lepší
zpřístupnění teprve čeká. V tomto ohledu je, dle mého názoru,
důležitý přístup jednak vlastníků nemovitostí, ale rovněž památkářů.
Nově zrekonstruované objekty ve vlastnictví Města Boskovice jsou
vybaveny bezbariérovým přístupem. Pokud získá město finanční
prostředky na opravu renesanční radnice, budeme myslet i na její
bezbariérový přístup.
Nedávno byl na Boskovicku zahájen sběr návrhů projektů na
čerpání dotací z EU. Objevily se tam i projekty, které pomáhají
lidem s různými handicapy?
V rámci projektu „Místní partnerství pro čerpání zdrojů z EU“ se opět
sešli zástupci neziskových organizací a odboru dopravy a sociálních
věcí MěÚ a společně předložili projekt „Vzdělávání jako prostředek
sociální integrace osob ohrožených sociální exkluzí“.
Dobrá spolupráce trvá již od roku 2003 a jejím výsledkem je např.
návrh řešení bezbariérových nájezdů z komunikací na chodníky.
Dnes je ukončena první etapa projektu. Rovněž jedna ze tří budov
naší Základní školy byla určena jako bezbariérová a v současnosti
jsou zde výtah i toalety uzpůsobené pro handicapované žáky. Byli
také osloveni zástupci institucí a bank ve městě, aby řešili přístupy
do svých objektů např. s pomocí zdrojů Státního fondu silniční
infrastruktury.
Můžete čtenářům prozradit, jaké jsou nejbližší plány Projektu
Zdravé město v Boskovicích?

Do Zdravého města Pelhřimov mohou dnes bezpečně a pohodlně cestovat
staršími motoráky i lidé upoutaní na invalidní vozík. Město totiž přispělo na
nákup nové zvedací plošiny pro místní železniční stanici.

Naše nejbližší plány se týkají např. akcí k evropským a celosvětovým
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Evropa otevřená a přístupná pro
každého
Bariéry a překážky musí ve svém životě překonávat každý
člověk. Řada z nás si však v běžném životě ani neuvědomí,
že kromě fyzických bariér, jako je mobilita v nejširším slova
smyslu, čelí nemalá část společnosti také bariérám sociálním.
Mezi ně patří např. omezený přístup ke vzdělání, zapojení
se do života společnosti či nemožnost nalézt práci ad. Svoji
nemalou roli hraje v tomto ohledu i genderová nerovnost, tedy
nerovné postavení muže a ženy ve společnosti. O to, aby se tito
lidé vyhnuli izolovanosti a sociální diskriminaci pečuje řada
státních i nestátních organizací, zaměřených na různé skupiny
takto ohrožených obyvatel.

Zpřístupnění památek tělesně postiženým bylo hlavním
tématem odborného semináře, který se 7. března uskutečnil
v jihomoravských Boskovicích. Byly zde prezentovány příklady
dobré bezbariérové praxe z měst a krajů.
Společný seminář NSZM a Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska, kterého se zúčastnilo na 60 zájemců o danou
problematiku, nesl název „Jak zpřístupnit památky tělesně
postiženým?“. O významu tématu bezbariérovosti historických
staveb se mohli účastníci semináře přesvědčit i díky tomu, že
kulturními památkami jsou často také budovy, ve kterých sídlí
nejrůznější veřejné instituce. Architektka Irena Šestáková z pražské
Fakulty architektury ukázala ve svém příspěvku možnosti, jak sladit
nároky památkové péče se zajištěním snadného přístupu tělesně
postižených občanů do budov a stejně jako někteří zástupci
měst zároveň ukázala přítomným příklady úspěšných řešení.
Zástupci neziskových organizací hájících zájmy postižených pak
zdůraznili některé problémy ve vztahu k bezbariérovým přístupům.
Tělesně postiženým spoluobčanům vadí především nedostatečná
informovanost o bezbariérovosti přístupů nebo ne vždy dokonalá
technická řešení.
Kromě hostitelského města Boskovice se k tématu bezbariérovosti
představila i další Zdravá města. Jako příklad dobré praxe byl
koordinátorkou Konzultačního centra pro odstraňování bariér
Ligy za práva vozíčkářů Ing. Milenou Antonovičovou prezentován
např. hrad Špilberk v Brně, který je plně přístupný vozíčkářům
a je vybaven mobilními rampami, parkovištěm pro vozíčkáře
a také dobrým značením v podobě naváděcích cedulí. Podobně
jsou v moravské metropoli vybaveny památkově chráněné
budovy Moravské galerie a rektorátu Vysokého učení technického,
dobrým příkladem je i bezbariérovost veřejných prostranství, např.
Jakubského náměstí.
Ve Zdravém městě Moravská Třebová probíhá program Kultura
bez bariér, který představila Veronika Cápalová, koordinátorka
PZM a MA21. Ve spolupráci se Svazem tělesně postižených se zde
podařilo zajistit bezbariérový přístup do Městského muzea či do
zámku, kde byl instalován unikátní schodolez.
Náměstek primátora Zdravého města Karviná Ing. Ondřej Brdíčko
seznámil přítomné mj. s projektem Domeček bez Bariér, který
spočíval ve vybudování výtahu při Ústavu sociální péče – Domu
v Aleji a byl realizován v roce 2003.
Účastníkům semináře se představil také Zdravý kraj Vysočina, kde
v rámci systematického přístupu ke zlepšování životních podmínek

Jakým bariérám čelí tělesně postižení nejen při návštěvě památek se mohli
dozvědět účastníci odborného semináře v Boskovicích.

se zdravotním postižením (také na http://wtd.vlada.cz/scripts/
detail.php?id=6473) jako zásadního strategického a koncepčního
dokumentu pro období do roku 2009. NRZP je rovněž hlavním
poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené
občany. Díky jejich spolupráci vznikla tzv. černá a bílá kniha
zaměřená na nesprávný postup stavebních úřadů při posuzování
veřejných staveb z hlediska dostupnosti pro občany se zdravotním
postižením (více na http://nrzp.cz/upload/cerna%20a%20bila.doc).
NRZP také spolupořádá specializované výstavy Non-hendicap
(10. ročník se uskuteční 4.-7. 4. 2006 v Praze) a každoročně uděluje
cenu Mosty instituci, jež nad rámec svých povinností přispěla
ke zlepšení prostředí pro zdravotně postižené. Nejen děti, ale
i dospělí lidé s mentálním a kombinovaným postižením jsou cílovou
skupinou pro občanské sdružení Rytmus. Jedním z jeho projektů
je Škola pro všechny, jehož cílem je podpořit proces integrace
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do systému běžných
škol. Sdružení je také vyhlašovatelem 2. ročníku soutěže Stejná
šance – Zaměstnavatel 2006, určené firmám zaměstnávajícím na
M Ě SÍC E :
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Zdravé město Boskovice hostilo
celostátní seminář o bezbariérovosti

Postupné odstraňování fyzických bariér z městského prostředí
je cílem vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj o obecných
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, která
stanovuje povinnost učinit veškeré veřejné stavby přístupné
– např. umístěním výtahů, ramp, signálních pásů, vodících linií
atd. Národní rada zdravotně postižených (NRZP), jež se stala v roce
2004 také řádným členem Evropského fóra zdravotně postižených,
je další významnou institucí v této oblasti. Vypracovala mj.
návrh Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům
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běžném pracovišti zdravotně či sociálně znevýhodněného člověka.
V Evropské unii žije podle odhadů z roku 2003 přibližně 38 mil.
osob se zdravotním postižením, neboli každý desátý občan EU
všech věkových kategorií. EU se proto snaží vyrovnávat nejrůznější
handicapy těchto občanů např. vyhlášením Iniciativy Společenství
EQUAL (CIP EQUAL), založené na podpoře konkrétních projektů,
spolufinancovaných v současnosti z prostředků Evropského
sociálního fondu (ESF). Eliminování nejrůznějších forem diskriminace
a bariér je také jedním ze stěžejních cílů tzv. Lisabonské strategie
EU, jenž definuje základní směr současného a budoucího vývoje EU.
K jejímu naplňování slouží také např. Evropská strategie sociálního
začleňování (EU Social Inclusion Strategy) či Evropská strategie pro
zdravotně postižené (EU Disability Strategy).
Zájmy občanů se zdravotním postižením v rámci EU hájí od roku
1997 také Evropské fórum zdravotně postižených (European
Disability Forum). Slouží jako nadnárodní organizace sdružující
národní rady členských zemí EU a působí při jednotlivých orgánech
EU (např. Evropská komise).

TÉMA VE SVĚTĚ I DOMA
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trasy, která umožní všem skupinám obyvatelstva svobodný
a bezpečný pohyb v rámci regionu. Zdravé město Hodonín se
zapojilo do Národního rozvojového programu mobility pro všechny
svým projektem Bezbariérové město Hodonín. Projekt mapuje
stávající stav bezbariérových úprav a přístupnosti veřejných budov
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, a na základě
těchto údajů zpracovává záměr bezbariérové trasy, spojující
všechny důležité úřady, instituce, školy, kulturní, zdravotní a sociální
zařízení. Díky konání workshopu Cesta městem bez bariér, který
pořádala ústecká Základní škola speciální ve Zdravém městě Ústí
nad Labem, se místní vozíčkáři zřejmě dočkají zkompletování
naváděcího systému v budově magistrátu. Komunitní projekt Brno
bez bariér se zaměřuje na vytváření podmínek pro nezávislou
mobilitu občanů s omezenou schopností pohybu, kam kromě osob
s různými handicapy patří také např. těhotné ženy, děti do tří let
či senioři. Pohyb bez bariér, tentokrát pomocí autobusů městské
hromadné dopravy (MHD), je cílem modernizace vozového parku
MHD ve Zdravém městě Kroměříž. Kromě nových vozidel, která
jsou vybavena odbavovacím a informačním systémem, dojde také
k rozšíření stávajících služeb např. o asistenční službu pro osoby,
které bez pomoci druhé osoby nemohou MHD využívat. Velmi
zajímavý způsob, jak překonávat překážky např. v cestě za vzděláním
a kulturou, zvolili ve Zdravém městě Štětí. Kromě bezbariérového
Kulturního střediska, Městského koupaliště či stadionu, nabízí
Městská knihovna, rovněž bezbariérová, bezplatnou donášku knih
nejen postiženým, ale i starým a nemocným čtenářům.

Jak vypadá svět z perspektivy zrakově postižených si mohli na vlastní kůži
vyzkoušet studenti ve Zdravém městě Chrudim. Běžnou překážku, jakou jsou
schody, není lehké zdolat ani za pomoci slepecké hole a vodícího psa.

tělesně postižených probíhá realizace projektu Vysočina bez
bariér, spolufinancovaného z evropských zdrojů programu Prelude
(více k projektu na dalších stranách).
Více informací o semináři, prezentace ke stažení aj. naleznete na
http://www.nszm.cz/bezbarierovost.

DOBRÁ PRAXE
Dobrá bezbariérová praxe
Zdravých měst

Prostějovské nízkopodlažní Ekobusy vybavené nástupními plošinami ocení
zejména vozíčkáři a maminky s kočárky. Vozidla jsou navíc vybavena
akustickými hlásiči, které umožňují lepší orientaci také zrakově postiženým.
Navíc každý Ekobus vypustí až o 8200 Kg škodlivin méně ve srovnání s běžným
autobusem – a to ocení každý.

Zdravá města budují pro své tělesně postižené občany
na vozíčku bezbariérové přístupy do budov na veřejných
prostranstvích.

Tělesně postižení jsou ve Zdravých
městech součástí běžného života

Zdravé město Prostějov má už takové množství nájezdů na
chodníky a jiných bezbariérových úprav, že se zde rozhodli
zakreslit bezbariérové trasy do mapy města. Mapa Prostějova
s bezbariérovými trasami vyšla v nákladu dvou tisíc výtisků
a vznikla díky působení občanského sdružení Prostějovští
vozíčkáři a prostějovského Centra pro zdravotně postižené, jehož
vedoucí Michaela Kolbová pořídila navíc seznam bezbariérových
budov. Vozíčkářům a dalším zdravotně postiženým usnadňuje
přepravu po městě také stále se zvyšující počet nízkopodlažních
autobusů prostějovské hromadné dopravy. V rámci grantového
programu Vysočina bez bariér se podařilo zajistit bezbariérovost
provozu polikliniky ve Zdravém městě Telč. Poliklinika získá kromě
úprav vnitřních zařízení také parkovací místo pro imobilní osoby.
Zdravé město Letovice vybudovalo v průběhu let 2004–2005
v návaznosti na kampaň Evropský týden mobility bezbariérové
nájezdy na chodníky v centru města. Během roku 2006 pak bude
dokončen projekt, jehož cílem je vytvoření ucelené bezbariérové
|
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Zdravé město Ústí nad Labem uspořádalo workshop Cesta
městem bez bariér, který je příkladem úspěšného začlenění
tělesně postižených lidí do společnosti. Studenti středních škol měli
možnost seznámit se se zdravotně postiženými a nemocnými dětmi,
s nimiž absolvovali bezbariérovou cestu městem a naučili se
správným postupům v pomoci vozíčkářům i ostatním zdravotně
postiženým. Ve Zdravém městě Chrudim se daří zapojovat
handicapované občany do kulturních aktivit. Konala se zde akce
s názvem Svět pro všechny aneb mezi námi, která se skládala
z výstavy fotografií Jindřicha Štreita zachycující život tělesně
postižených lidí, ze zážitkového programu a z hudebního festivalu,
na němž vystupovaly skupiny zdravých i postižených hudebníků
z regionu. Jednou z aktivit je např. program v rámci celostátní
kampaně Den bez aut, kde si mohli zdraví lidé vyzkoušet, jak se
B E Z BA R I É ROVO ST
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v běžném provozu pohybují lidé se zrakovým postižením. Zdravé
město Kopřivnice pořádá v letošním roce jubilejní ročník přehlídky
tvorby handicapovaných dětí Motýlek 2006. Hlavní ideou je
prezentace aktivit těžce handicapovaných dětí a mládeže a jejich
integrace do společnosti. Setkání se tradičně účastní také hosté
z Polska. Jen o jeden ročník méně mají Celostátní hry zdravotně
postižených dětí a dospělých. Do Kopřivnice si letos sportovci
přijedou např. zaházet oštěpem, zajezdit si slalom na elektr. vozících
či zastřílet z luku. Integraci handicapovaných osob do společnosti
významně napomáhají také aktivity Agentury pro podporované
zaměstnávání při Diakonii ČCE ve Zdravém městě Litoměřicích.
Agentura se zaměřuje na poskytování podpory lidem se ztíženým
přístupem na otevřený trh práce, kterými jsou nejčastěji právě lidé
tělesně či mentálně postižení.
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ZDROJE A PROJEKTY
Zdroje financování aktivit odstraňující
bariéry je třeba hledat pod různými
oblastmi
Tradičně největším zdrojem financí na podporu projektů směřujících
k „bezbariérové“ společnosti jsou jednotlivé programy a fondy
EU. Operační program Evropského sociálního fondu (ESF) Rozvoj
lidských zdrojů, opatření 2.1 se zaměřuje např. na aktivní politiku
zaměstnanosti a zamezení sociálního vyloučení, kam lze zařadit
rovněž projekty k bezbariérovosti. V rámci tohoto opatření je možné

Zdravá města poskytují informace
o sociálních službách a bezbariérovosti
Organizace hájící zájmy zdravotně postižených občanů o svých
aktivitách a poskytovaných službách informují veřejnost. Ve
Zdravém městě Prostějov vydalo například Občanské sdružení
Lipka brožuru s názvem Průvodce sociálními službami
Prostějovska a v únoru letošního roku také uspořádalo I. Městskou
a regionální konferenci poskytovatelů sociálních služeb. Zdravé
město Chrudim připravilo katalog vybraných organizací působících
v sociální oblasti a Tyflocentrum Pardubice pak zajistilo převod
katalogu do zvukové podoby a jeho distribuci mezi klienty. Zdravé
město Hodonín se zapojilo do projektu Komunitního plánování
sociálních služeb, které umožňuje řešit problémy handicapovaných
spoluobčanů koncepčně s aktivním zapojením všech dotčených
skupin obyvatel i organizací poskytujících sociální služby. Již
zmiňovaný Projekt Vysočina bez bariér se rovněž zaměřuje na

získat prostředky také na průzkum bezbariérovosti pracovišť, školení
zaměstnavatelů či různé analýzy; vyňaty jsou pouze investiční
záměry. Aktuální výzvy lze průběžně nalézt na webových odkazech
http://www.strukturalni-fondy.cz nebo http://www.esfcr.cz. Na
podobné aktivity se soustřeďuje také podpora ze Společného
regionálního operačního programu (SROP 3.2), jehož součástí je
např. podpora komunitního plánování, průzkum bezbariérovosti
tras či kulturní a vzdělávací aktivity pro imobilní občany (opět
mimo investic). Nutno přiznat, že tento zdroj není zdaleka vyčerpán
a kraje i Ministerstvo pro místní rozvoj hledají dobré projekty pro
financování v této oblasti. Dobré možnosti financování nabízejí
rovněž jednotlivé kraje v rámci svých grantových schémat a fondů,
kde v současnosti probíhá většinou třetí a poslední výzva, ale také
větší města.
Na problematiku přepravy a pohybu osob je zaměřen Národní
program mobility, jehož součástí je také schéma financování (více
na: http://www.nrzp.cz/index.php?path=9&Menu_path=mobility_
all.txt). Jedním z nejznámějších projektů na podporu
handicapovaných lidí je Konto Bariéry Nadace Charty 77 (více na
http://www.bariery.cz).

Projekt Iniciativy Společenství EQUAL
v Ústí nad Labem
Na kole mohou jezdit i tělesně postižení. Někteří z nich se sportu věnují na vrcholové
úrovni. Obrázek zachycuje „handbikery“, kteří místo nohou zapojují do akce své ruce.

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem – poradenská
organizace se stalo nositelem tříletého nadnárodního projektu
z programu Iniciativy Společenství EQUAL – „Komunitní
plánování jako nástroj pro posilování sociálního začleňování
a předcházení sociálnímu vyloučení znevýhodněných osob na
trhu práce“.

vytvoření kvalitní informační základny, podávající přehled o stavu
bezbariérových přístupů na území kraje. Nejde však jen o technické
popisy přístupu do budov (šířka dveří, sklon nájezdové rampy),
ale o konkrétní návody, včetně popisu možností alternativního
překonávání bariér – přivolání asistence, boční bezbariérové
přístupy do jinak bariérových budov apod. Databáze vytvořená
s pomocí spolupracovníků z řad zdravotně postižených je přístupná
na adrese www.kr-vysocina.cz/bezbarier.

V tomto projektu mají být využity několikaleté zkušenosti v oblasti
komunitního plánování, které v Ústí nad Labem probíhá již od
roku 1996 ve spolupráci s odborníky z Velké Británie. Partneři
projektu připravili soubor deseti metodik zacílených na posílení
schopností obcí při realizacích komunitních plánů. Tato metodická
řada má podle slov ředitelky centra PhDr. Lenky Krbcové-Mašínové
umožnit obcím pružně reagovat na potřeby osob doposud
znevýhodňovaných na trhu práce a konstruktivně komunikovat
s úřady práce a možnými zaměstnavateli. V rámci projektu byly
v březnu spuštěny samostatné webové stránky o komunitním
plánování sociálních služeb: http://www.komunitniplanovani.com.

Vybrané z výše uvedených
příkladů a mnoho dalších
aktivit z jiných oblastí
naleznete
v
Databázi
příkladů dobré praxe – http:
//www.nszm.cz/dobra-praxe
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Únorový metodický seminář politiků PZM a MA21 byl věnován
tématu medializace a propagace Projektu Zdravé město
a komunikace s médii. A jaký dojem si odnesl jeden z účastníků,
místostarosta Litoměřic Petr Hermann? „Seminář ve Velkém Meziříčí
mne natolik zaujal, že v závěru této akce jsem se rozhodl uskutečnit
setkání s novináři, se kterými se po celé funkční období setkáváme,
a analýzu jim představit“. O necelý měsíc později se na litoměřické
radnici sešli zástupci regionálních médií, vedení města a další
hosté. Petr Hermann seznámil všechny přítomné s výsledky analýzy
mediální publicity a vyzdvihl dobré umístění Litoměřic např.
v žebříčku poskytovaných informací s tzv. bezprostředním užitkem
– tedy těch, co informují o konkrétních přínosech PZM a MA21.
Dobré umístění je o to cennější, že Litoměřice nemají tiskového
mluvčího a komunikaci s veřejností a médii si zajišťují představitelé
města sami. „Přesto, nebo snad právě proto, má, alespoň podle našeho
názoru, radnice mimořádně dobrou spolupráci s médii, samozřejmě při
zachování nezávislosti a vlastních postojů novinářů“ popisuje situaci
místostarosta. Celou akci hodnotí Petr Hermann pozitivně: „Podle
ohlasu účastníků tohoto sezení, ale také podle zveřejněných informací
v médiích, se domnívám, že taková akce byla pro obě strany prospěšná.
A závěrem malá poznámka - na setkání jsme představili nové logo
Zdravého města Litoměřice, které už můžete najít na stránkách NSZM.“
Plné znění analýzy mediální publicity naleznete na: http://
www.nszm.cz/analyza.

S TA L O S E . . .
Ohlédnutí za únorovým seminářem
NSZM „Volný čas dětí a mládeže“
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR hostilo dne
28.2.2006 seminář Národní sítě Zdravých měst ČR na téma
„volný čas dětí a mládeže“. Seminář přinesl řadu nových
informací o možnostech financování volnočasových aktivit, ale
také praktické ukázky aktivit členů NSZM.
Mgr. Václav Pícl, náměstek ministryně školství, účastníkům
představil nový program účelného trávení volného času tzv.
zájmové vzdělávání jako prostředek aktivního trávení času,
spojeného s možností zvyšování dovedností a znalostí dětí
a mládeže. Ing. Eva Bartoňová z MŠMT sdělila účastníkům praktické
informace o možnostech financování projektů z tuzemských
i zahraničních zdrojů. Představila nedávno vzniklý Národní institut
dětí a mládeže MŠMT, který by měl mj. sloužit jako informační zdroj

TELEGRAFICKY
Střípky z měst
NSZM
Díky aktivní spolupráci NSZM s Ministerstvem vnitra ČR mohou
v letošním roce do resortních cen Ministerstva vnitra podávat
přihlášky také municipality, které realizují program místní Agenda
21 dle sady oficiálních Kritérií MA21. Zdravá města, obce a regiony,
které aktivně postupují dle Kritérií MA21, mohou získat cenu za

Odborný seminář „Volný čas dětí a mládeže“ pod záštitou ministryně školství
JUDr. Petry Buzkové se uskutečnil poslední únorový den. Na ministerstvo
školství si našlo cestu téměř 60 zájemců z řady měst a obcí, neziskových
organizací a dalších institucí.

- Organizaci zvyšující kvalitu veřejné služby (tzv. „bronz“) - splnění
Kategorie „C“
- Organizaci dobré veřejné služby (tzv.“stříbro“) - splnění Kategorie
„B“ či „A“
- Cena za inovaci - v případě, že realizujete více metod (CAF,
benchmarking, MA21, EMAS aj.) společně a je doložitelná
inovativní přidaná hodnota.

a prostředník mezi ministerstvem a neziskovými organizacemi.
Za NSZM vystoupil ředitel Ing. Petr Švec, který dané téma zasadil
do širšího kontextu Projektu Zdravé město a připomněl způsoby,
metodická vedení a jiné služby, které NSZM poskytuje svým členům.
V další části semináře vystoupili zástupci Zdravých měst Boskovice,
Vsetín, Orlová, Moravská Třebová a představili účastníkům celou
řadu zajímavých a inovativních aktivit, které připravují pro své mladé
spoluobčany. O tom, jakým způsobem podporují aktivity mladé
generace neziskové organizace, informovali přítomné zástupci
občanského sdružení dětí a mládeže Duha a České rady dětí
a mládeže. Více informací naleznete na http://www.nszm.cz/msmt.

Více informací ke Kritériím MA21, praktickou příručku jak výsledky
naplňovat do Databáze MA21 a další informace naleznete na
stránkách http://www.nszm.cz/ma21.

NSZM

Série regionálních seminářů „Jak úspěšně čerpat dotace EU?“,
které společně pořádala NSZM a Ministerstvo pro místní rozvoj,
byla zakončena dne 13.3. v Praze. Semináře se zaměřily především
na zdroje, které mohou řešit problémy v sociální oblasti a dosud
nejsou, vzhledem k nedostatku projektů, zdaleka vyčerpány (SROP
3.2). Celkem sedm setkání v jednotlivých regionech soudržnosti tzv.
NUTS II navštívilo přes 300 účastníků především z řad zástupců měst,
obcí a regionů a neziskových organizací. „Série seminářů měla zvýšit
povědomí o současném stavu čerpání zdrojů z EU a významu, které
tyto prostředky mají a budou mít pro další kvalitní rozvoj měst, obcí
a regionů v celé ČR. Jednotlivá setkání přinesla praktické ukázky, stejně
jako důležité informace pro další potenciální žadatele,“ okomentoval
akci ministr pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínek. Více informací
na http://www.nszm.cz/seminare.

Zdravé město Litoměřice prakticky
využívá výsledky mediální
analýzy NSZM
Nedávno publikovaná analýza mediální publicity Zdravých
měst, obcí regionů byla inspirací pro místostarostu Litoměřic
a politika PZM Mgr. Petra Hermanna pro setkání se zástupci
médií Litoměřicka. Prezentace zajímavých výsledků analýzy
byla rovněž příležitostí pro poděkování za dosavadní dobrou
spolupráci mezi městem a novináři.
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11.-12.4. – Ve Zdravém městě Brno proběhne dvoudenní

WHO-ČR

konference Sdružení Podané ruce, Centra vzdělávání I.E.S. s názvem
Komunitní spolupráce v oblasti drogové problematiky s hlavním
tématem „Možnosti začlenění uživatelů drog na trh práce“. Více
na: http://www.podaneruce.cz.

Na půdě Domu OSN v Praze se uskutečnilo přípravné setkání ke
kampani Národní dny bez úrazů za účasti odborníků z ministerstev,
výzkumných institucí i fakultních nemocnic. Pracovní skupina se
shodla na letošním hlavním tématu kampaně - „Bezpečná cesta
do školy“ se zvláštním zřetelem na prevenci dětské úrazovosti.
Celostátní kampaň se v letošním roce uskuteční ve dnech 1. až 11.
června.

19.4. Ve Zdravém městě Vsetín proběhne další Sekce NSZM

s názvem „Ekologicky šetrný provoz úřadu“. Setkání bude
tentokrát zaměřeno na využívání služeb, materiálů a vybavení
úřadů šetrných k životnímu prostředí.

Letovicko, Boskovicko a Kuřimsko
Ve zmíněných třech Zdravých městech a jejich regionech proběhly
série jednání s místními politiky, neziskovkami, podnikateli a občany
o prioritách regionu a jejich projektových záměrech. Stejný postup
bude v blízké budoucnosti následovat i na Hodonínsku. Hlavním
úkolem celého projektu bylo informovat města, obce a regiony
o tom, jaké jsou možnosti financování a shromáždit dostatek
dobrých návrhů projektů. Série setkání se dohromady zúčastnilo
více jak 300 lidí a bylo sesbíráno přes 220 návrhů na nové projekty,
které je možné si prohlédnout a dále doplňovat o nové ve veřejně
přístupné databázi na internetu (http://www.nszm.cz/jmk/
dataplan).

22.4. – Po celém světě proběhne v tento den již 37. ročník oslav
Dne Země. V loňském roce se do kampaně za ochranu životního
prostředí naší planety aktivně zapojilo 25 Zdravých měst a obcí.
Věříme, že i tento rok nezůstanou za očekáváním. V této souvislosti
NSZM ve spolupráci s Nadací Partnerství nabízí svým členům
aktivitu „Strom roku“ (soutěž o nejsympatičtější strom města, obce
či regionu). Další informace jsou dostupné na: http://www.nszm.cz/
programy (oblast: životní prostředí).

25.4. - Energie–Cités a NSZM ve spolupráci se společností Porsenna,

o.p.s. pořádají v Hradci Králové BISE fórum - mezinárodní seminář
ke komunální energetice, k energetickému managementu a pro
vzájemnou výměnu příkladů z praxe. Více informací naleznete na
http://www.nszm.cz/bise.

Vsetín
Vsetín se jako první ze Zdravých měst a obcí zapojil do pilotního
projektu organizace Sigma (OECD) a Ministerstva vnitra ČR „Charta
občana“. Ta má za cíl zejména pomoci úřadům a institucím
vykonávajícím veřejnou službu lépe rozumět potřebám svých
„klientů“ – občanů, reagovat na jejich čekávání a odvádět svou práci
kvalitněji a efektivněji, například tím, že bude usnadněn občanům
přístup k požadovaným informacím, K projektu je možné se přihlásit
a více informací získat na emailové adrese zmeskal@mvcr.cz; milan.
pucek@mestovsetin.cz.

26.4. – „Metody kvality ve veřejné správě“ je název odborného
semináře, který pořádá pod záštitou ministra vnitra Mgr. Františka
Bublana NSZM ČR ve spolupráci s Ministerstvem vnitra. Akce je
určena zejména pro představitele úřadů, tajemníky a ředitele úřadů.
Více informací naleznete na http://www.nszm.cz/mv.

Ústí nad Labem

TÉMA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA

Pod záštitou náměstka primátora a politika PZM a MA21, Mgr. Tomáše
Jelínka bude v pěti mateřských školkách v Ústí nad Labem
realizován program „Přijede k nám návštěva“ v rámci projektu „Pět
klíčů k bezpečnému stravování“. Projekt Ústavu zemědělských
a potravinářských informací se zaměřuje na osvětu a budování
dobrých stravovacích návyků u nejmenších dětí, navštěvujících
mateřské školky. Ústí nad Labem je první mimopražskou lokalitou,
kde bude tento program předveden a v případě jeho úspěchu dále
rozšířen. Program je součástí komunitního Plánu zdraví a kvality
života a je hrazen z grantového schématu Zdravého města Ústí nad
Labem.

Tématem měsíce bude pro březen „Ekologicky šetrný provoz úřadu“

Kalendárium
4.4. - V aule Střední zdravotnické školy Zdravého města Kroměříž
se uskuteční další konference Bezpečná škola, která navazuje
na úspěšný minulý ročník. Program a přihlášku najdete na: http:
//www.mesto-kromeriz.cz/bezpecna-skola.

K O N TA K T Y
NSZM ČR, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
T: +420 602 500 639 | E: info@nszm.cz | W: www.nszm.cz
Petr Švec, národní koordinátor Projektu Zdravé město WHO v ČR
(použité ilustrační fotografie pocházejí z archivů NSZM ČR a Zdravých měst, obcí a regionů ČR)
Materiál byl podpořen ze zdrojů Evropského sociálního fondu a Ministerstva životního prostředí ČR
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