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Vážené čtenářky a čtenáři,
Nejprve bych Vám chtěla popřát všechno nejlepší do stále ještě
nového roku 2020. Ať je pro Vás rokem úspěšným a zvládnete ve
zdraví a s dobrou náladou vše, co jste si předsevzali. Protože je leden
obvykle ve znamení mnoha úkolů, které se na nás valí, bude toto
číslo věnováno zejména připomenutí důležitých událostí, které nás
s Projektem Zdravý kraj a místní Agenda 21 v nejbližší době čekají.
Přeji Vám úspěšný start
Vaše koordinátorka
Daniela Trenzová

Dotační program Zdravé municipality JMK
2020 schválen
Od 17.2.2020 do 28.2.2020 do 14:00 hod můžete podávat žádosti na vaše projekty. Věnujte
pozornost podmínkám dotačního programu, jsou trošku jiné než v loňském roce. Dotačnímu
programu bude věnována velká část společného setkání koordinátorů, které se uskuteční
7. února 2020 od 9 hodin na krajském úřadě, Žerotínovo nám. 3, místnost 240. Setkání je
plánované na celé dopoledne. Využít můžete také osobních nebo telefonických konzultací
s administrátorkou dotačního programu, Ing. Šárkou Žižlavskou. Telefon 541 651 309, e-mail:
zizlavska.sarka@jmk.cz
Podmínky dotačního programu jsou zveřejněné na www stránkách kraje
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7678-506-Zdrave+municipality+JMK+2020.aspx

Nová loga
Nejen kraj, ale také projekt Zdravý kraj a místní Agenda 21 má nové logo. Je to logické, obě
loga musí spolu vzájemně ladit. Logo JMK je k dispozici ke stažení na internetovém portálu
kraje na adrese https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=2650&TypeID=2

Logo Projektu Zdravý kraj a místní Agenda 21 naleznete ke stažení na internetových stránkách
tohoto projektu, konkrétně v sekci Zápisy a dokumenty až na konci stránky:
https://www.zdravyjmk.cz/zapisy-a-dokumenty/
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Pozvánka na konferenci Národní sítě
Zdravých měst ČR v Olomouci
Pokud hledáte inspiraci, přijeďte na konferenci NSZM, která se koná už příští týden od 23. do
24. ledna v Olomouci (NH Hotel, Olomouc, Legionářská 1311/21 a Fakulta tělesné kultury
Univerzity Palackého, Olomouc, Třída Míru 117).
První den (čtvrtek) je věnován zejména příkladům dobré praxe, druhý den (pátek) se koná
diskusní seminář na téma Strategie sportu a pohybu ve městě.
V případě zájmu je zapotřebí se registrovat na adrese:
https://zdravamesta.cz/2020-konference-nszm/registrace
Účast je zdarma.
Více informací na stránkách Národní sítě Zdravých měst ČR:
https://konference2020.zdravamesta.cz/

Pozvánka na setkání koordinátorů municipalit
zapojených do Projektu Zdravý kraj a místní
Agenda 21
Srdečně Vás zvu na krajské setkání všech koordinátorů municipalit zapojených do Projektu
Zdravý kraj a místní Agenda 21, a to v pátek 07.02.2020. Setkání se bude konat od 09:00
v místnosti č. 240 na Krajském úřadě Žerotínovo nám. 3, předpokládaná doba trvání do 13
hodin (v případě zájmu z Vaší strany i déle). Předmětem setkání bude:
•
•
•

•

příprava na podání žádostí do Dotačního programu pro zdravé municipality JMK 2020
konzultace vašich projektů do dotačního programu
dotazník - zjišťování Vašeho zájmu o konkrétní aktivity Projektu Zdravý kraj v roce 2020.
Například vloni jsme na základě výsledků dotazníku pro vás pořídili vratné kelímky
a uspořádali seminář na využití sociálních sítí v praxi. Zamyslete se tedy nad tím, o co
byste měli zájem v roce 2020. Dotazník naleznete na následující stránce, můžete jej
promyslet, vyplnit a odevzdat na setkání nebo zaslat e-mailem.
prezentace projektu „Děti poznávají Telnici“.

Pokud byste sami chtěli stejně jako starosta obce Telnice prezentovat nějaký příspěvek z vaší
obce, města nebo svazku, dejte mi vědět, ráda Vám nechám prostor.
Máme i nové členy, takže jedním z prvních bodů setkání bude jejich představení!
3

O co máte zájem? Dotazník 2020
Uveďte název obce/města/DSO:

Projekt Zdravý kraj a MA21 nabízí možnost uhradit členům z krajského rozpočtu určité aktivity
nebo materiál na podporu cílů tohoto projektu. (V minulosti byly podobným způsobem
hrazeny např. preventivní akce proti onkologickým chorobám – „střevo tour“ a „zdravé plíce“,
seminář na sociální sítě, darování vratných nápojových kelímků).
Vzhledem k omezeným možnostem rozpočtu nebudou nabídku pravděpodobně moci využít
všichni. Nyní se jedná pouze o zjištění okruhu zájmu, konkrétní nabídka bude vyhlášena
v průběhu roku – informace a podmínky obdržíte e-mailem.

Zakroužkujte prosím aktivitu, o kterou byste měli největší zájem, případně doplňte upřesnění:

1.

Školení pro Vás - koordinátory - zaměřené na ……………

2.

Tisk informačních materiálů pro občany (obec zajistí obsahovou stránku, kraj proplatí tisk).
Obsah materiálů ……………………………….

3.

Boj s plastovým odpadem – uveďte Vaši preferenci:
……………………………………………………..

4.

Seminář pro občany – první pomoc při infarktu, mrtvici, ekologická tématika – uveďte
Vaši preferenci:
…………………………………………………..

5.
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Něco dalšího? Napište:

Dobrá praxe z Rosic – seniorská obálka
Město Rosice se na základě spolupráce s projektem Implementace politiky stárnutí na krajskou
úroveň Ministerstva práce a sociálních věcí připojilo k distribuci Seniorské obálky pro své
občany. Seniorská obálka je projekt, který vznikl ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních
věcí a krajské samosprávy. Funguje na principu I.C.E., neboli „In Case of Emergency“, což
znamená karta pro případ naléhavé pomoci, v případě nouze.

Jedná se o tiskopis určený lidem staršího věku anebo zdravotně postiženým, kteří bydlí ve
svém domácím prostředí, především pak těm, kteří žijí osamoceně. Do jednotného tiskopisu
se vyplňují (vhodná je pomoc příbuzných, praktického lékaře), základní údaje o zdravotním
stavu, užívaných lécích, případných alergiích, kontakty na blízké osoby a praktického lékaře.
Obálka se umístí na viditelném místě v domácnosti – po dohodě se všemi složkami
Integrovaného záchranného systému byla určena dvě místa pro umístění – pomocí magnetky
na lednici nebo v průhledné folii na vnitřní straně vchodových dveří.
Více informací naleznete na adrese https://www.seniorskapolitikajmk.cz/46-seniorskaobalka.html
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