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Projekt Týnec nad sázavou - zdravé město, t.teÚ ones priji.a ,astupite|stvo města,

je základním dokumentem pro aktivity města v mezinárodním ,,Projektu zdravé město,,
a mezinárodním pro8ramu ,,místní Agenda 2l,,.
Tyto mezinárodní programy, které probíhají pod patrona €í organizace spojených národú
a jejích institucí {světová zdravotní organizace - WHo), za podpory Evropské unie a ve
spo|upráci s mnoha da|šími význačnými odbornými partnery, .isou v prostředí České
repub|iky reaIizovány Národní sítízdravých měst čR (NsZM ČR).

Věříme, že Projekt zdravé město bude municipa|itě pomáhat ke kva|itnímu místnímu
rozvoji, napInění mezinárodních standardů veřejné spráW a současně k dosažení dobrého
jména našeho města v rámci regionu, české repubIiky i Evropy.

.

Přijetím Projektu ZdraVé město je potvrzen zájem města o nap|ňovánízásad a cílů zák|adních
dokumentů EU a osN, které se zabýVají obla5tmi udržiteIného rozvoje, zdraví a kvaIity života,
a k jejichž nap|ňoVání se česká repubIika zavázaIa, zejménaI

. A8enda 21, dokument organizace spojených národů
- zd|auí 21 a zdíaýi 2020, dokumenty světové zdravotní or8anizace, včetně aktuá|ní fáze

mezinárodního Projektu zdraVé město WHo (zahrnutých V Metodice Nszlvl)

a da|ších významných mezinárodních a národních dokumentů, zejménaI

. Athén5ká a Záhřebská dek|arace Zdravých mě5t, dokumenty světové zdraVotní
organizace.



t .

Přjjetím této dek|arace rněsto potvrzuie svůj zájem b\^ řádným č|enem asociace NárodnísíťZdravých měst ČR (NSZM ČR). Asociáce a její odborní partneřj budou poskytovat městupomoc v postupu ke 2dravi udržjteInému rozvoji a kvalitě život" u .e..i v."toaily t'tszv Ča.Město má možnost aktjvně spolupracoval s ostatnimi č|eny Nsz|\y' ČR'

cinnost- města podle Projektu zdraVé město bude nap|ňovat mezinárodne uznavaná
:;l"#::"'" 

post|Jpy EU a osN v rámci kvality veřejné sprjvy 
" 

;;;;j;i l, kteřýmijsou

. metoda ,,místníA8énda 21,,
- místní realizace dokumentů Zdraví2 7 a zdraví 2o2o '

lv.
Při Vědomí d ů ležitostl výše r'rvedených cílů se město rozhodIo k následu.jicímu postupu:
Město zajistí nezbytné podmínky a 2.
Vsouladu s doporučenimi asociace NsztÍHí 

pro řízení a rea|izaci Projektu Zdravé město

strategický rozvoj města bude probíhat

:,:l:1:o: "a.j."r"eň","*ij"";!H:Jt,l"::iť:;J.,il#J'xl.Íí.'^::1l"'.,'fJ:
;Jil:,iÍl"#: ;:fff j::i:::Í: se Žástupci jiných .ri"J.i, '""o".- illl, i se zástupci

V Týnci nad sázavou dne 19' 4' 2016

Projekt Město Týnec nad sázavou. Zdravé mésto
DE(LARACE

|VIgr. Martin Kadrnožka

starosta
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Přilohe k Dek|araci Projektu Ťýnec nad sázavou - zdravé město

ZákIadní informace o dokumentech zdÍaví 2!, zdraui zo2o
a Agenda 2l

lýezinárodní dokumenty jsou s|edovány jako standardy V lýetodice NsZM čR, která by|a oceněna
jako světový projekt EXPo 2ooo. Nap|ňoVánítěchto dokumentů VYcházíz DekIarace Projektu zdravé
město V každé municipa]itě a reaIizace je 5|edoVáno Ve strategických dokumentech města / obce /
regionu.

zdÍaví 2! l zdtaví 2ozo
dokumentY světové zdraVotní organizace (WHo.osN), aktuaIizace 2012

- Zdtavi 2I aZdGv12020 formului ievropskou strategliWHO
- DokumentY jsou rámcem pro při jetí nejIepších strate8ií, které Vzeš|y ze spo| €čné evrop5ké

zkušenosti během posIednich 25 |et'
- le výzvou pro 51 č|enských zemí k VYtvoření nové regioná|ní po|it iky zdraví pro Všechny jako

průvodce při stanoveníV|astních poIit]ckých přístupů a cí|ů'
. Na místní úrovni je nutná jasně definovaná aktivita, aby se Vjze zdraví pro všechny změni|a

V rozVÍjející se reaIitu'
- Nástrojem pro munlcipaIity jsou koÍnunitní P|ány zdraVí a kval itY života a expertníZdravotnÍ p|ánY

(d]e Metodiky NsZM ČR, Ve spoIupráci s odbornými partnerY)'

Aqenda 21 (a místníAgenda 21)
dokument OSN, 1992

. Agenda 21 by]a při jata na konferenci osN V červnu 1992 V Riu de ]aneiro, si8natářem by|a i česká
repubIika' Vroce 2oo2 je or8anizována konference Rio+10 V]ohannesburgu, kde Vrámci
reprezentace České repubIiky jsou uVáděna ] Zdravá města ČR jako aktivní reaIizátoři ABendy 21'

. Agenda 21 (neboLi pro8ram pro 21' sto| € tí) obsahuje 40 kapito|. odráží ce|osvětový konsensus

a na nejvyšší úrovni při jatý poIit ický záVazek ke spoIupráci V ob|asti rozvoje a životního prostředí

a obsahuje principy udržireIného Íolvo'e'
'  Jedním z hlavních principů je stabi|ita mezj hlavními ob|astmi rozvoje:sféÍou hospodářského

rozvoie, sférou sociá|ního rozvoje a oblastí životního prostředí. V procesu je zdůrazněna účast
Veřejno5ti a otevřený typ spolupráce me2i jednotIivýrni subjekty, jako jsou Veřejná spráVa,
nevládní organizace, podnikateLské 5ubl.ekty, účeIoVá zařízení, zájmové skupiny, Věda a Výzkum

i ajcká Veřejno5t.
. Ná5trojern pro municipa|]ty je tzv. místní Agenda 21 mezinárodní metodou pro postup

k udržjteInému rozvoji na mísiní a regioná|ní úrovni..]e to proces, který prostřednictvim

zkvalitňoVání spráVy Věcí Veřejných, 5trate8ického plánoVání a řízení a zapojování veřejno5ti

zvyšuje kvaIitu života Ve Všech jeho aspektech.



Pří|oha k Dek|araci Projektu Týnec nád sázavou - zdravé město t

Athénská deklaIáce oro zdravá města dokument WHo, 1998
záhřebská déklařáce pro 2dřavá města dokument WHo, 2oo8

- oba dokuménty WHo zdůrazňují záVazek po|itjckých reprezentací mést V Evropě posiJovat apodporovat opatřeni ke 2draVí, rovným příležitostem přistupu ke 2draVí, udržiteInému rozvoji asociá|ní spravedInosti '
- dokumenty jsou postaveny na 2na|ostech/ zkušenostech a úspéších dosažených během existencehnutí Evropských zdravých měst'
- záhřebská deklarace vyzdvihuje pokračujicí činnost a prjority hodnot a idéntif ikuje nové výzvy,důkazy á přístupy, nastíněné např. V záVěrečné zpráVě romiie pro sociatniJei".. in"nty,a.aui

]. imiž bV se měla města zabýVát a jež by mě|a při j irnat V procesu práce na oJrane a ztepšovánízdráVí a bIahobytu Všech svých občanů'
. záhřebská déklarace je zároveň podkladem pro p|ány a priority pro V' a lV. Fázj Zdravých městWHo á Evropských Národních 5ítí Zdravých měst a identifikuie způsoby, pomJ kterycn mohouregioná|ní a národnívédeni, společně s WHo, podporovat tyto přístupV''

Více informací ke Všém 14'še uvedeným dokumentům lze 2ískat na wWW stránkách NSZM cR:
http://Www.zdřavaMesta'cz/standařd
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