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Proiekt Mč Přaha 10 - zdřavé město, kteřý dnes přiiímá zastupite|stvo města, je zák|adním
dokumentem pro aktivity města v mezinárodním ,,Proiektu zdÍavé město.,
a mezinárodním programu ,,místní Agenda 21,,.

Tyto mezinárodní programy, které probíhají pod patronací organizace spojených národů
a ieiích institucí (světová zdravotní organizace - WHo), za podpo.y Evřopské unie a ve
spo|upráci 5 mnoha da|šími Význačnými odbornými partnery, jsou v prostředí české
Íepub|iky reaIizovány Národní sítí zdrav'ich měst čR (NszM čR).

Věříme, že Proiekt zdravé město bude municipa|itě pomáhat ke kva|itnímu místnímu
rozvoii, nap|nění mezinářodních standardů veřejné spráW a současně k dosažení dobrého
jména našeho města v rámci regionu, české republiky i Evropy.

.

Přijetim Projektu zdravé město je potvrzen zájem města o nap|ňoVání zásad a cílů zák|adních
dokumentů EU a osN, které se zabýVají ob|astmi udržiteIného rozvoje, zdraví a kvaIity života,
a kjejichž nap|ňoVáníse Česká republika zavázala, zejména:
. Agenda 21. dokument organizace spojených národů
- zdraví 2! a zdraví 2o2o' dokumenty světové zdravotní organjzace, Včetně aktuá|ní fáze

mezinárodního Projektu Zdravé město WHo (zahrnutých V Metodice NszM)

a da|ších významných mezinárodních a národních dokumentů, zejména:
- Athénská a záhřebská deklarace Zdra\^ých měst, dokumenty světové zdravotní

orsantzace.
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Přijetím této deklarace MČ Praha ].0 potvrzuje svůj zájem být řádným členem asociace
Národní 5íť Zdravých měst čR (NsZM čR)' Asociace a její odborní partneři bUdou poskytovat
městu pomoc v postupu ke zdraví, udržite|nému rozvoji a kva|itě života V rámc! Metodiky
NszM ČR. Nilěsto má možnost aktivně spo|Upracovat s ostatními členy NszM ČR.

Činnost města podIe Projektu Zdravé město bude nap|ňovat mezinárodně uznávaná
dopoÍučenía postupY EU a osN V rámci kVaIity Veřejné správy a rozvoje města, kteďmijsou
zelména:

- metoda ,,místníAgenda 21,,
- místníÍeal!Žace dokumentů zdraví27 a zdÍaví zo2o'

tv.

Při Vědomí důležitosti výše uvedených cílů se město rozhod|o k nás|edujícímu postupu:

Město zajistí nezbytné podmínky á zázemí pro řízení a rea|izaci Projektu zdravé město
v sou|adu s doporučeními asociace N5zM ČR.

strategický rozvoj města bude probíhat za Wužití metody ,,místní Agenda 21,,, tedy 5 cí|em
d|ouhodobě udržitelného rozvoje města, v partnerské spolupráci sobčany. lMěsto bude
V rámci projektu usi|ovat o spo|upráci se zástupcijiných úřadů, institucí a ško|, ise zástupci
hospodářského a nevládního sektoru.

V  Praze  dne 7 .6 .2016
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