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Proč GLOBUS GLOBÁLNĚ UDRŽITELNĚ A SPOLU

Zlepšení pozice při uplatňování principů metody kvality 

MA21 - zkvalitnění obhájené kategorie B - se zaměřením 

na 10. oblast Auditu Udržitelného rozvoje – Globální 

odpovědnost.

Dotační program Podpora dobrovolnických aktivit v oblasti 

udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. 



V souvislostech

participace veřejnosti, kampaně a další tipy akcí



Realizace aktivit zaměřených na podporu Cílů 

udržitelného rozvoje (SDG´s) a plnění strategických cílů 

města v souladu s principy udržitelného rozvoje dle 

metody kvality, místní Agendy 21.

Hlavní myšlenky

Přínosem projektu je prohlubování znalostí různých 

cílových skupin v oblasti globální odpovědnosti, Fair 

Trade a péče o životní prostředí, tím i o vlastní zdraví a 

posilování komunitního života ve městě.

Aktivity vychází z koncepčních dokumentů města –

zdravotní plán, strategický plán rozvoje města a navazují 

na dříve realizované akce, výstupy a doporučení z Auditu 

udržitelného rozvoje 2020.



Férová snídaně, Do práce na kole, Týden udržitelného 

rozvoje, Globální stan, Dny zdraví, Den stromů

Nebezpečí šikany a kyberšikany

Hravě o globálních tématech – návštěvy lektora témat 

globálního vzdělávání v družinách škol

Putovní výstava - Hravě o globálních tématech

Aktualizace ekologické stopy města + výpočet uhlíkové 

stopy – 15. listopadu předpokládaný výstup, ECI2, ECI3

Setkání partnerů

Obsah

2021 – průzkum spokojenosti obyvatel + ECI1

2022 – pocitová mapa, průzkum podnikatelského prostředí …









O globálních souvislostech pod heslem „Jednej lokálně, mysli globálně!“ 

prostřednictvím výuky a tvorby s dětmi. Cílené působení také i na další 

generace (výrobky domů, výstava, …) - snaha o rozšíření působnosti 

projektu napříč generacemi.



PROSTŘENO





KAPKA





Fotografie jsou jedením z podkladů pro 

tvorbu místní putovní výstavy 











Tým pro globální odpovědnost
„trio koordinátorek“

2019 spolupráce s Charitou ČR - proškolení koordinátorky, dotazníkové šetření

2020 audit UR, obhajoba kategorie B v kritériích MA21, příprava projektu

2021 žádost o dotaci + realizace projektu



Závěr v číslech Dotace 51%

Spoluúčast 49%

Celkové náklady 196 tis Kč

12 setkání v družinách + 4 plán

65 vyšetřených osob na Dnech zdraví

258 účastníků Do práce na kole (53 808,7 km)

611 sesbíraných brýlí a 178 obalů (1. pol. r. 2021)

…



Mysli globálně, …

… jednej lokálně!



Děkuji za pozornost

Ivana Holubová

Koordinátorka Projektu Zdravé město a místní Agendy 21

„vyslankyně týmu pro globální odpovědnost“


