ZDRAVÉ MĚSTO CHRUDIM


Chrudim 1. 3. 2016

Tisková zpráva:
DESATERO problémů Chrudimi - Řešme je společně!
Město Chrudim v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 spolupracuje s veřejností na
rozvoji města prostřednictvím různých setkání. Jednou z již tradičních metod je tzv. veřejné
projednání. To je i letos zaměřené na společnou diskuzi o tématech, která veřejnost vnímá jako
potřebná a navrhuje se jimi zabývat a řešit je.
Společné setkání je připraveno na středu 2. března 2016 od 16:30 hodin ve velkém sále Muzea
v Chrudimi.
V úvodu budou přítomní seznámeni prostřednictvím krátké prezentace se stavem řešení Desatera
problémů města Chrudimi, které byly vytipovány na setkání v roce 2015. Následovat bude týmová
práce odborníků, veřejnosti, podnikatelů, neziskových organizací, škol, zástupců Městského úřadu
Chrudim, zastupitelů a vedení města. Výsledkem diskuse pak bude určení problémů, námětů, které
trápí obyvatele města a navrhují tyto náměty zařadit pro řešení na období 2016 a 2017.
Diskuse k problémům města bude probíhat týmově v tematických skupinách:
Rozvoj města – zdravé financování - územní plán - urbanismus – podnikání; Sociální věci - Zdravotní
služby – Prevence kriminality; Výchova – vzdělávání - sport – volný čas - zdravý životní styl; Životní
prostředí; Kultura a Doprava. I letos bude připravený stůl speciálně pro mládež, kterou chceme touto
cestou zapojit do diskusí o rozvoji města.
I v letošním roce proběhne hlasování o TOP projektu neziskové organizace, která se předem
přihlásila s konkrétním projektem. Ty budou veřejnosti na místě představeny. Přítomní budou moci
svým hlasováním zvolit, který z projektů získá poukázku o hodnotě 6.000 Kč.
Součástí bude vytváření pocitové mapy města Chrudim, kde budou moci lidé různě barevnými
špendlíky znázornit své pocity. Mapa nám pak ukáže místa, kde se lidé cítí dobře a naopak, které
lokality vnímají jako nepříjemné. Výsledky budou ve spolupráci s Univerzitou Palackého Olomouc
přeneseny do digitální podoby a nově se budou moci zapojit občané města prostřednictvím online
verze umístěné na webových stránkách města.
Pro všechny přítomné je připraven doprovodný program: měření tlaku krve, cholesterolu a glykémie
Střední školou zdravotnickou a sociální Chrudim, tvořivá dílna pro děti s Mama klubem po celou dobu
konání akce, prezentace MAS Chrudimsko a regionálních produktů s certifikací Železné hory, drobné
občerstvení a slosování vstupenek o drobné ceny.
Problémy, které vzejdou z tohoto setkání, budou poté ověřeny veřejnou anketou, která bude nově
probíhat i s pomocí Společnosti D21 – http://news.d21.me/cs/category/v-d21/. Poprvé budeme
testovat inovaci pro ověření problémů. Vyzkoušíme systém kladných a záporných hlasů, které více
napoví, jaké problémy mají podporu a naopak. Díky tomu, že hlasující budou moci uvést místo
bydliště, budeme mít i lepší informaci o tom, jak vnímají lidé problémy v jednotlivých částech města,
což považujeme za užitečné. Následně budou výsledky předloženy Zastupitelstvu města ke schválení.
Chcete vědět více: http://www.dataplan.info/cz/chrudim/ocima-lidi
Akce je součástí projektu „Místní Agendou 21 a strategickým řízením k
naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel
v Chrudimi“, který je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.
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