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Program setkání
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Představení nových členů
Nové logo Projektu Zdravý kraj a MA21
Publikování na webu
Plán aktivit Projektu Zdravý kraj a MA21 na rok 2020
Vratné kelímky
Preventivní akce s Onkomajákem
Dotazníky
Prezentace obce Telnice (Děti poznávají Telnici)
Dotační program Zdravé municipality JMK 2020

Noví členové Projektu Zdravý kraj a MA21
V průběhu roku 2019 se k nám připojili:
• Branišovice
• Kuřimská Nová Ves
• Ořechov
• Otnice
• Pohořelice
• Šardice
• Tvarožná
• Železné
• Tišnov
• Tišnovsko (DSO)
K datu 07.02.2020 má Projekt Zdravý kraj a MA21 celkem 35 členů.

Nové logo Projektu Zdravý kraj a MA21
ke stažení také na https://www.zdravyjmk.cz/zapisy-a-dokumenty/

Publikování na www.zdravyjmk.cz
•

Smyslem je šíření „dobré praxe“ mezi členy projektu

•

Publikovat může/musí každý člen projektu

•

Máte svá přístupová hesla?

•

Publikovat na společném webu je jednou z podmínek členství v Projektu Zdravý
kraj a MA21

•

Nemáte-li na publikování čas, vložte na web alespoň odkaz na webové stránky
obce

Poděkování těm, kteří vzorně publikují :Maršov, Strachotín, Unkovice

Plán aktivit na rok 2020
Je předkládán ke schválení zastupitelstvu kraje na zasedání v únoru 2020
Ve vztahu ke členským municipalitám obsahuje:
•

Dotační program Zdravé municipality JMK 2020

•

Osvětové akce – s přihlédnutím k zájmu členů dle vyplněných dotazníků

•

Pořízení vratných nápojových kelímků pro členy, kteří je ještě neobdrželi

•

Aleje života

Nabídka: Vratné nápojové kelímky
• V roce 2019 obdarováno 22 obcí.
• Jedná se o dar od JMK na základě
usnesení rady kraje a uzavřené darovací
smlouvy.
• Maximální počet ks na 1 příjemce je 500.
• Obec musí kelímky dávat do oběhu na
zálohu, nelze je rozdávat „jen tak“.
• Případný výnos z nevrácených kelímků je
třeba vynaložit na zdravé aktivity.
V roce 2020 mohou čerpat ti, kteří v roce
2019 nebyli podpořeni – za stejných
podmínek.

Nabídka: Preventivní akce s Onkomajákem
• Prevence onkologických onemocnění
• V nabídce „Střevo tour“ a „Zdravé plíce“
• Vhodné jako součást „Dnů zdraví“, Střevo tour do exteriéru a Zdravé plíce
do vnitřních prostor
• Fakturu za služby Onkomajáku hradí Jihomoravský kraj
• Obec zajistí organizaci akce (prostory, pozvánky, reklamu, občerstvení atd.)
Již proběhlo např. v Pozořicích, Rudce, Znojmě, Rosicích …
Pro rok 2020 má nárok na podporu ze strany JMK ten, kdo ještě nevyužil
nabídky v roce 2018 a 2019

Dotazníky
•

V dotazníku, který jste obdrželi, můžete
vyjádřit, o podporu jakých aktivit ze strany
Projektu Zdravý kraj a MA21 máte v roce
2020 zájem.

•

Dle výsledků dotazníku budou vybrány 1 až
2 aktivity, které JMK finančně podpoří.

•

Konkrétní nabídku obdržíte e-mailem.

•

V roce 2019 byly na základě obdobného
dotazníku pořízeny a darovány vratné
nápojové kelímky a uspořádán seminář
zaměřený na využití sociálních sítí v praxi.

