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D E K L A R A C E
L
ProjektStatutrírní
mèstoLiberec- Zdravémésto,kteqf dnespÍijímó zastupitelstvo
mésta,je
zókladnímdokumentempro aktivity méstav mezinórodním,,ProjektuZdravé mèsto" a
programu,,místníAgenda21".
mezinórodním
Tlto mezinàrodníprogramy,které probíhajípod patronacíOrganizacespojenlfchnarodùa
jejích institucí (Svétovózdravotníorgatizace- WHO), za podpory Ewopskéunie a ve
spolupróci s mnoha dal5ími v'.iznaónjmiodbomjmi partnery,jsou v prostÌedí Òeské
republikyrealizovónyNrírodnísítíZdravjchmèsteR (NSZM CR).
VèÍíme,àeProjekt StatutórnímèstoLiberec- Zdravé mèstobude municipalitèpomóhat
ke kvalitnímu místnímu rozvoji, naplnéní mezinórodníchstandardú veiejné spróvy
a souòasnók dosaZenídobréhojména naSehoméstav rimci regionu,Òeskérepubliky i
Evropy.
il.
Piijetím Projektu Statul4mí mèsto Liberec - Z&avé mésto je potvrzen zójem mésta o
naplíovéní zàsad a cílù zríkladních dokumentù EU a OSN, které se zaby.vaji oblastrni
udrZitelného rozvoje, zdraví a kvality ùivoîa, a kjejichZ naplùovóní se Ceskó republika
zavéaala,zejména:
-

Agenda21, dokumentOrganizacespojenlfchnrírodù

-

Zdravi 2l (Health 21), dokumentSvètovézdravotníorganizace

a dal5íchvfznamnjch mezinrirodnícha nórodníchdokumentù,zejména:
-

Athénskóa ZóhiebskódeklaraceZdravfch mést,dokumentSvétovézdravotníorganizace

-

Nórodní akòní pliin zdraví a Zivotního prostiedí QIIEFIAP), dokument Vlódy CR.

III.
Piijetím této deklaraceméstopotvrzujesvùj zójembit íódnim òlenemasociaceNrírodnísít'
Z&avlch mèst ÓR (NSZM ÓR). Asociacea jeji odbomípartneiibudouposkytovatmèstu
pomocv postupuke zdraví,udrZitelnému
rozvoji a kvalitè ùivotav rómci MetodikyNSZM
ÓR.Mèstomó moZnostaktivnèspolupracovat
s ostatnímiòlenyNSZM CR.

Cinnost mèsta podle Projektu Statutómí mèsto Liberec - Zdravé mèsto bude naplÈovat
mezinórodnèuznóvanódoporuòeníEU a OSN v rómci kvality veiejné spràvy a rozvoje mèsta,
kteqirrnijsou zejména:
-

místní Agenda2l

-

místní realizacedokumenít Zdraví 21

-

místní Akòní plón zdraví a ZivotníhoprostÍedí(LEFIAP).

IV.
PÍi vèdomí dùleZitostivfSe uveden;ichcílú se mèstorozhodlo k nósledujícímupostupu:
Mèsto zajistí nezb)'tné podmínky a z6zemí pro iízení a rcalizaci Projektu StatutrlLrnímésto
Liberec - Zdravé méstov souladus doporuòenímiasociaceNSZM CR.
V rrímci procesu strategického pkínovéní a iizeni rozvoje Statutrímího mèsta Liberec, bude
pamatoviínona opatíení sméíující do oblasti zdraví, Livotniho prostiedí,oblasti ekonomické
a hospodóÌské,i oblasti sociólnía kulturní.
Strategickyrozvoj méstabude probíhat v kvalité místní Agendy 21, tedy s cílem dlouhodobè
udrZitelnéhorozvoje mèstaa v pafnerské spoluprócis obòany.Mèsto bude v rómci projektu
usilovat o spolupróci se zóstupcijinlch uíadú, institucí a 3kol, i se zóstupci hospodóiského
a nevlódníhosektoru.
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