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Základní pilíře projektu:

1. Podpora zdraví a života

2. Udržitelný rozvoj

3. Partnerství v komunitě
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Pro koho zde jsme?

Pro každého občana kraje 
Obce a DSO 
zapojené do 

projektu 

(nyní 35 obcí)

Veřejnost 

(1,2 mil. obyv. kraje) 

Zaměstnanci 
úřadu 

(cca 700 osob)
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Co se událo nového od minulého 
setkání?
 Jmenován nový politik odpovědný za projekt (Radomír Pavlíček, předseda Výboru zastupitelstva pro 

regionální rozvoj pavlicek.radomir@jmk.cz)

 Nastoupila nová koordinátorka projektu (Daniela Trenzová, útvar řízení kvality, 
trenzova.daniela@jmk.cz) 

 Pracovní skupina projektu má nové členy z neziskového sektoru

 Schváleny nové stanovy pracovní skupiny projektu

 Schválena Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím MA21

 Zrevidován zájem obcí JMK o členství projektu, obnovena členská základna

 Zrevidována a nově nastavena spolupráce s odbory krajského úřadu

 Nové webové stránky na nové adrese https://www.zdravyjmk.cz/, jsme na FB a nově na Instagramu

mailto:pavlicek.radomir@jmk.cz
mailto:trenzova.daniela@jmk.cz
https://www.zdravyjmk.cz/


Co děláme letos pro obce?

 Dotační program Zdravé municipality JMK

 Darování vratných nápojových kelímků NickNack

 Seminář pro koordinátory obcí zaměřený na využívání

sociálních sítí

 Semináře pro koordinátory obcí v rámci

přeshraničního projektu Interreg Magnet (ČR-

Rakousko)

 Společná setkávání a sdílení dobré praxe,

elektronický informační newsletter

 Audit Familyfriendlycommunity

 Podpora opatření proti suchu
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Co děláme letos pro veřejnost?

 Onkologická prevence ve „zdravých“ obcích 

(Onkomaják: střevotour, zdravé plíce)

 Vzdělávání dětí, rodičů a pedagogů na téma 

„bezpečně v kyberprostoru“ + soutěž pro 

žáky a studenty

 Vzdělávání dětí na téma „proč říci ne 

cigaretám“

 Konference „Zdraví nás baví“

 Začleňování osob s duševním 

onemocněním
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Co děláme letos pro veřejnost?

 Den Země v Brně – Voda nad zlato

 Dotační program na podporu EVVO

 Podpora soutěží BESIP

 Distribuce I.C.E. karty (seniorské obálky)

 Prorodinná politika (dotační program, týden

pro rodinu, rodinné pasy)

 Kulatý stůl na podporu pečujících osob

 Seniorpasy
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Co děláme pro zaměstnance?

 Školení první pomoci

 Seminář – prevence melanomu

 Seminář – duševní zdravověda

 Zdravá a férová snídaně

 Sportovní den

 Vyšetření zraku v budově úřadu
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Co udělali zaměstnanci pro společnost?

 Hrabali listí v zoologické zahradě („Dobroden“)

 Společně darovali krev

 Jezdili a chodili do práce na kole i pěšky

 Běželi pro Hospic sv. Alžběty v Brně

 Uklízeli Česko

 Běželi s AVONem proti rakovině prsu

 Tvořili výrobky pro charitativní stánek

 Sbírali šatstvo pro lidi v nouzi a PUNTIK
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Kampaň Kraj bez plastu

Cíl: snížení produkce odpadů z jednorázových plastů na 
úřadě, v příspěvkových organizacích, osvěta a motivace

Reakce na kampaň MŽP „Dost bylo plastu“

Kampaň Kraj bez plastu vyhlášena v závěru roku 2018

Registrace dobrovolného závazku kraje na stránkách 
https://www.cr2030.cz

https://www.cr2030.cz/
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Kampaň Kraj bez plastu – co se podařilo

 Úřad nepoužívá PET lahve a omezuje plastové obaly – nakoupily se džbány 
na vodu, cukřenky, konvičky na smetanu

 K zásobníkům na pitnou vodu na chodbách se nakoupí ne-plastové kelímky

 Ekologicky odpovědný nákup reklamních předmětů

 Využití vratných nápojových kelímků na větších akcích mimo budovu úřadu

 „Zdravé“ obce obdržely jako dar vratné nápojové kelímky na akce s občany

 Konference CSR „Jak žít bez odpadu – bez obalu – bez plastu“

 Motivační články pro zaměstnance ve vnitřním zpravodaji

 Zaměstnanci se snaží sdílet odpadkové koše
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Děkuji za pozornost.

Mgr. Daniela Trenzová
Útvar řízení kvality

Krajský úřad Jihomoravského kraje

tel.: + 420 541 658 835
e-mail: trenzova.daniela@jmk.cz
Web: https://www.zdravyjmk.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/ZdravyJMK/
Instagram: https://www.instagram.com/zdravyjmk/

mailto:trenzova.daniela@jmk.cz
https://www.zdravyjmk.cz/
https://www.facebook.com/ZdravyJMK/
https://www.instagram.com/zdravyjmk/

