
Projekt obce Krhová .Zdravé město
DEKLARACE

Proiekt obce Krhová - zdravé
město

DEKLARACE

l .

Projekt obce Krhová -Zdravé město, kterrf dnes pÍijímá zastupitelstvo města,

je základním dokumentem pro aktivity města v mezinárodním ,,Projektu Zdravé město.,

a mezinárodním programu ,,místní Agenda 2L,,.

Tyto mezinárodní programy, které probíhají pod patronací organizace spojen'fch národťr

a jejích institucí (Světová zdravotní organizace - WHo), za podpory Evropské unie .a ve

spolupráci s mnoha dalšími v,fznačn,fmi odborn'fmi partnery, jsou v prostÍedí české

repub|iky realizovány Národní sítí Zdrav'fch měst čn (ruszvt čn).

VěÍíme, že Projekt Zdravé město bude municipa|itě pomáhat ke kva|itnímu místnímu

rozvoji, naptnění mezinárodních standard veÍejné správy a současně k dosažení dobrého

jména našeho města v rámci regionu, české republiky i Evropy.

l l .

Pňijetím Projektu 7dravé město je potvrzen zájem města o nap|řovánízásad a cílrj základních

dokumentrj EU a oSN, které se zab vají oblastmi udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života,

a k jejichž nap|Ěování se Česká republika zavázala, zejména:

. Agen da 2L, dokument organizace spojen ch národú

- Zdraví 2t a Zdraví 2o2o, dokumenty Světové zdravotní organizace, včetně aktuá|ní fáze

mezinárodního Projektu Zdravé město WHo (zahrnut ch v Metodice NSZM)

a da|ších v znamn ch mezinárodních a národních dokumentťr, zejména:

. Athénská aZáh1ebská deklarace Zdrav ch měst, dokumenty Světové zdravotní

organizace.
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l l l .

PĚijetím této deklarace město potvrzuje svrij zájem b t Ěádn'/'m členem asociace Národní síť
Zdravych měst ČR (NSZM ČR1. nsociace a její odborní partneňi budou poskytovat městu
pomoc v postupu ke zdraví, udržitelnému rozvoji a kvalitě života v rámci Metodiky NSZM ČR.
Město má možnost aktivně spolupracovat s ostatními členy NSZM ČR.

Činnost města pod|e Projektu Zdravé město bude naplĚovat mezinárodně uznávaná
doporučení a postupy EU a osN v rámci kva|ity veĚejné správy a rozvoje města, kter mi jsou
zejména:

metoda,,místn í Agenda 21., ,
místní rea|izace dokumentrj Zdraví 2L aZdraví 2020.

lv.

Pňi vědomí drjležitosti v'/še uveden ch cílrj se město rozhod|o k následujícímu postupu:

Město zajistí nezbytné podmínky a zázemí pro Yízení a realizaci *rffitu.Edravé město
v sou|adu s doporučeními asociace NSZM ČR.

Strategick'/ rozvoj města bude probíhat za využití metody ,místní Agenda 2L,o, tedy s cílem
d|ouhodobě udržite|ného rozvoje města, V partnerské spolupráci s občany. Město bude
v rámci projektu usi!ovat o spolupráci se zástupci j in ch ri iadrj, institucí a škol, i se zástupci
hospodáĚského a nev|ádního sektoru.

V Krhové dne 21.L.20L6

lng. KateĚina Halaštová, starosta
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