Setkání (nejen) Zdravých krajů –
Ostrava, 9. říjen 2019

„Nedědíme Zemi po našich předcích, nýbrž si ji vypůjčujeme od našich dětí.”
Antoine de Saint-Exupéry

Koncepční východiska
• Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 https://regionalnirozvoj.kraj-lbc.cz/page1885/strategie-rozvoje-libereckeho-kraje-20062020
• Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020 (2014)
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1884/program-rozvojelibereckeho-kraje-2014-2020
• Zdravotní politika Libereckého kraje (2002, kontinuální
aktualizace) http://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/zdravi-prevencezdravotni-politika-libereckeho-kraje/zdravotni-politika-lk

Zdravý Liberecký kraj 2018
Plánování s veřejností
• Dny s hejtmanem Libereckého kraje
• Aktualizace Krajské přílohy k Národní RIS3 za Liberecký kraj – 12 kulatých stolů, téma:
Zjištění trendů v oblasti inovací
Partnerství veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru
• Krajský den Země - ZERO WASTE, Liberec
• Pojďme žít zdravě – Den zdraví, Nový Bor
• Mapy kolem nás, Liberec

Další aktivity
• Týdny pro neziskový sektor – seminář Metodika pro neziskovky
• Onkologická prevence blíže lidem – STŘEVO TOUR, Liberec
• LK jako partner putovní výstavy Má vlast cestami proměn

Zdravý Liberecký kraj 2018
Další aktivity
• Dotační program č. 2.6 Podpora místní Agendy 21 – uplatňování principů udržitelného
rozvoje na místní a regionální úrovni (minimální výše dotace 10.000 Kč, maximální 100.000
Kč = 70%, dobrovolnická práce jako část vlastního podílu žadatele)
• Spolupráce s neziskovým sektorem prostřednictvím jednotného kontaktního místa na KÚ LK
• meziresortní spolupráce odborů/resortů – regionální rozvoj, zdravotnictví, životní prostředí,
sociální věci, územní plánování
• Zahájení spolupráce s Koalicí nevládek Pardubicka (KONEP) – Burza filantropie (veřejná
správa, neziskový a podnikatelský sektor)
• cena čestného nákupu Fair Sourcing Awards (FSA) 1. místo v kategorii TREND
(transparentní, procesně kontrolovatelný a funkční systém řízení zakázek
Liberecký kraj 2018 – co se nám podařilo: Brožura v elektronické podobě

Zdravý Liberecký kraj 2019
Dle plánu zlepšování pro rok 2019 - schváleno radou kraje
• Jarní škola Zdravých měst
• Liberecký podnikatelský inkubátor Lipo.ink – ocenění Dobrá praxe PROVĚŘENO
• Zahájení 9. realizačního programu 2019-2021 Liberecký kraj – St. Gallen: Prevence a
podpora zdraví s důrazem na zdravý pohyb, zdravé stravování a dentální profylaxi u dětí
• Senior bez nehod – celostátní projekt na zvýšení bezpečnosti seniorů v dopravě a navázání
spolupráce s neformálními organizacemi, které nabízejí aktivity pro seniory
• Letní olympiáda dětí a mládeže 2019 – zapojení zaměstnanců KÚ LK jako dobrovolníků (cca
60 osob)

•
•

45 workshopů v rámci tvorby Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+
Zpracování koncepce Chytřejší kraj a zpracování komunikačního plánu pro propagaci
Libereckého kraje jako prostředí pro výzkum, vývoj a inovace a propagaci Regionální
inovační značky

Zdravý Liberecký kraj 2019
Dále například:
• Den Země, Krajské slavnosti, Den otevřených dveří, Krajské dožínky, Dny zdraví, Evropský
týden mobility, Světový den srdce, AntifetFEST
• Cena hejtmana za společenskou odpovědnost
• Aktualizace Regionální surovinové politiky LK – 4 neformální veřejná projednání
• Kulatý stůl „Burza filantropie i v Libereckém kraji?“
• Konference JAK ZADRŽET VODU V KRAJINĚ (včetně vyhlášení nového dotačního
programu)
• Projednání společné výzvy místních občanských iniciativ „Rodiče za klima Liberec“, „Fridays
for Future Severní Čechy, „Extinction Rebellion Liberec“ a „Limity jsme my“ k aktivnímu
přístupu LK k adaptaci na změnu klimatu včetně návrhu klimatických opatření v radě a
zastupitelstvu
• A mnoho dalšího – kompletní informace již brzy v populární brožuře Liberecký kraj 2019 –
co se nám podařilo 

Závěr 1. části 
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