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Přijetí Deklarace k projektu Třeboň – Zdravé město

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím Deklarace k projektu Třeboň – Zdravé město.
Důvodová zpráva:
Projekt ZM se v roce svého vzniku opíral o strategii Světové zdravotnické organizace „Zdraví pro
všechny do roku 2000“ a následně strategii Zdraví 21 (Health 21). Z národních dokumentů se
opírá o střednědobou strategii obnovy a podpory zdraví ČR z roku 1992 a dlouhodobou strategii
tzv. Národní program zdraví z r. 1995.
Národní síť Zdravých měst ČR v mezidobí vytvořila metodiku Česká Brána 21 (New Gate 21),
oceněnou jako Světový projekt EXPO 2000. Ta doporučuje opřít Projekt ZM o politickou deklaraci
zastupitelstva a v participativním procesu vytvořit Plán zdraví. Takto vytvořený dlouhodobý plán
má být rozpracován do pravidelně vyhodnocovaných ročních (či akčních) plánů a má být propojen
do strategického rozvoje města.
Město Třeboň již svými aktivitami naplňuje navrhovanou deklaraci:
•

Projekt ZM má ve městě zajištěny doporučované podmínky a zázemí.

•

Za využití metod týmové práce byla zformulována základní verze dlouhodobého Plánu zdraví
města, kterou je potřeba dopracovat, projednat za účasti veřejnosti a schválit. Řada aktivit
plánu je již v Třeboni naplňována.

•

Vůle města ke strategickému plánování v kvalitě Agendy 21 je zřejmá (zřízení odboru rozvoje
a investic města a odboru územního plánování a architektury, převedení funkce koordinátorky
PZM z IKS přímo do organizační struktury městského úřadu).

Příklady dosavadních aktivit Projektu ZM:
Den Země – hlavní partneři: IKS, Nadační fond pro vydru, CHKO Třeboňsko, skautský turistický
oddíl
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Den bez aut - hlavní partneři: Město Třeboň
Den bez tabáku – hlavní partneři – Zdravé město Třeboň, Liga proti Rakovině Praha, Okresní
hygienická stanice Jindřichův Hradec
Ukliďme Svět – hlavní partneři - CHKO Třeboňsko, IKS, Nadační fond pro vydru
Osvětové akce v podpoře zdraví – přednášky pro těhotné ženy, péče o novorozeně (hlavní
partner – nemocnice ČB), poruchy pozornosti s hyperaktivitou, osteoporóza začíná v dětství –
(hlavní partner – soukromý lékař, Zdravé město Třeboň).
Akce 30 dní pro neziskový sektor - výstava neziskových organizací – hlavní partneři – Zdravé
město Třeboň a IKS a jednotlivé akce neziskových organizací v rámci této kampaně.

Rada města svým usnesením č. 16/2004 ze dne 5. 1. 2004 doporučuje Zastupitelstvu města
schválit přijetí Deklarace k projektu Třeboň – Zdravé město dle návrhu. Deklarace je základním
dokumentem projektu. Přijetím Deklarace je potvrzen zájem města o naplňování zásad a cílů
základních dokumentů Zdraví 21 a Agenda 21.

Příloha: text deklarace

Jana Vodolánová
vedoucí odboru kanceláře starosty

Strana 2 (celkem 3)

Deklarace k projektu Třeboň - Zdravé město
1.
Deklarace k projektu Třeboň - Zdravé město, kterou dnes přijímá Zastupitelstvo města Třeboně je základním
dokumentem projektu který probíhá pod patronací Organizace spojených národů a její Světové zdravotnické
organizace (WHO), ve spolupráci s mnoha dalšími význačnými odbornými partnery.
Věříme, že Projekt Zdravé město Třeboň bude městu pomáhat ke kvalitnímu rozvoji a současně
k dosažení dobrého jména našeho města v rámci regionu, České republiky i Evropy.
2.
Přijetím deklarace je potvrzen pokračující zájem města o naplňování zásad a cílů základních dokumentů, které se
zabývají oblastmi zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života, zejména:
• Zdraví 21 - dokument Světové zdravotnické organizace
• Agenda 21 - dokument Organizace spojených národů
• Národní akční plán zdraví a životního prostředí (NEHAP) - dokument Vlády ČR.
3.
Přijetím této deklarace Město Třeboň potvrzuje svůj zájem být i nadále řádným členem asociace Národní síť
Zdravých měst ČR (NSZM ČR). Asociace a její odborní partneři budou poskytovat městu pomoc v postupu ke
zdraví, udržitelnému rozvoji a kvalitě života prostřednictvím své metodiky. Asociace umožňuje aktivní spolupráci
s ostatními
členy
NSZM
ČR
–
městy,
kraji,
mikroregiony
a obcemi.
Činnost města podle projektu Třeboň - Zdravé město bude naplňovat mezinárodně uznávané kvalitní programy a
doporučení v rámci rozvoje města, kterými jsou zejména:
• místní realizace cílů dokumentu Zdraví 21
• místní Agenda 21
• místní akční plán zdraví a životního prostředí (LEHAP).
4.
Při vědomí důležitosti výše uvedených cílů se Zastupitelstvo Města Třeboně rozhodlo k následujícímu
postupu:
a.
Město bude nadále realizovat projekt Zdravé město v souladu s metodikou NSZM ČR.
b.
Strategický rozvoj města bude probíhat v kvalitě místní Agendy 21, tedy s cílem dlouhodobě
udržitelného rozvoje města (tj. rovnováha mezi oblastí ekonomickou, sociální a životním prostředím)
a s co nejširším zapojením veřejnosti. Město bude v rámci projektu usilovat o spolupráci se zástupci
jiných úřadů, institucí a škol, i se zástupci hospodářského a nevládního sektoru.
c.
Podkladem pro zdravotní politiku města a celkový strategický rozvoj města bude soubor doporučení
s názvem Plán zdraví a kvality života (PZ). Komise pro projekt Zdravé město bude předkládat
konkrétní návrhy vyplývající z PZ na jednání ostatních komisí, Rady a Zastupitelstva Města Třeboně.

Zastupitelstvo Města Třeboně dne:

……………………………

Město Třeboň zastoupené starostou města Třeboň: Ing. Jiří Houdek, starosta
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