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Zdravých měst?

do letošní soutěže se hlásí 25 řešení.
o vítězi rozhodne veřejné hlasování

Udělování cen v roce 2019
V Rožnově pod Radhoštěm chtěli
zjednodušit proces řešení záležitostí na úřadě, ušetřit čas občanům
a lépe využít moderní technologie.
Zavedli proto Portál životních
situací, který je dostupný na webu
města www.roznov.cz. Vlastně jde
o návody, jak se v dané situaci zachovat, co je potřeba vyřídit, koho
kontaktovat nebo jaké formuláře
vyplnit. A to vše lze zjistit z pohodlí domova díky kliknutím napříč
portálem.
MČ Praha 10 se zase na občany
obrátila v kampani s názvem O odpadech jinak! Cílem bylo představit
veřejnosti poutavým a přehledným
způsobem různé způsoby nakládání s odpadem a také snaha o jeho
minimalizaci.
A Ostrava se pustila do nahrazení zastaralých fyzických pochůzkových odečtů vodoměrů digitálním
dálkovým odečtem. Díky tomuto
kroku město efektivněji hospodaří
s pitnou vodou. Řadí se tak mezi
první města v ČR s tímto dálkovým
odečtem.
To jsou tři ukázky z 25 příkladů
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inspirativní praxe, které letos vyslaly města, obce a regiony do soutěže
o NEJoblíbenější praxi Zdravých
měst. Pořádá ji Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) a o jejím
vítězi rozhodne veřejné hlasování.
To probíhá do 30. prosince 2021
na Facebooku NSZM, lze využít
adresu https://bit.ly/3oJQdRH či
www.dobrapraxe.cz/soutez.
Zúčastnit se může kdokoli. Každý
hlas se počítá. Slavnostní vyhlášení
následně proběhne v lednu 2022 na
výroční Konferenci NSZM.
NEoTřElá řEšENí
Obce, regiony, ale i neziskové
organizace, školy či místní podniky často narážejí na nejrůznější
problémy či úkoly, které si žádají
neotřelá, originální, efektivní
řešení. Přinášejí tak řadu inovativních, pozoruhodných a praktických
nápadů. Tyto příklady NSZM již
řadu let shromažďuje na nejrozsáhlejším rozcestníku www.dobrapraxe.cz pro města, obce a regiony.
Od roku 2018 probíhá hlasování
o NEJoblíbenější praxi, které má za

cíl poslat příklady osvědčené praxe
do světa, aby ostatní města, obce či
regiony nemusely dokola vymýšlet
již vymyšlené.
V letošním ročníku můžeme
v soutěži vidět jak menší aktivity
z různých oblastí života v obcích
(jako je doprava, zdraví, životní
prostředí, sociální služby, volný
čas, podnikání), tak i systémové
příklady komunitního či strategického plánování. O to inovativnější
některé z nich jsou, protože vznikaly v této nelehké online době.
Jmenujme mimo výše uvedených
příkladů další z nich: ostravský
řemeslný inkubátor Fajna Dílna,
participativní a strategické plánování Probereme Jihlavu, brněnský
datový portál data.brno.cz, fotovoltaická elektrárna v Prostějově,
kvetoucí město a související environmentální výchova ve Valašském
Meziříčí, participativní rozpočet
mladých v Novém Jičíně...
V prvním ročníku získal největší počet hlasů příklad sociálního
bydlení ze Zdravé obce Křižánky.
V následujících dvou letech zvítězilo Zdravé město Tábor. V průběhu
každoročního hlasování bylo možné
skvělou kampaň sledovat na sociálních sítích zúčastněných měst, obcí
a regionů. ●
(red)

Proč příklady dobré praxe
Cílem je motivace pro vzájemné
učení, sdílení know-how
a zkušeností. Správný příklad
dobré praxe by měl zahrnovat
následující:
• spolupráce institucí veřejné
správy, neziskových organizací
soukromého sektoru a veřejnosti
• inovace a originalita v přístupu
a nová přidaná hodnota
• neziskový charakter (primárním
cílem je veřejná služba, nikoliv
vytváření zisku)
• respektování principů
udržitelného rozvoje

