Setkání Pracovní skupiny Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21
Místo: sídlo Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Termín: 18. 4. 2018
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1. Přivítání přítomných, úvodní informace
2. Informace z národní úrovně
3. Spolupráce se Zdravými kraji ČR
4. Přehled aktivit v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 – pozvánky na
akce
5. Veřejné fórum Kraje Vysočina 2018
6. Informace o projektech zaměřených na MA21 a UR
7. Zásady MA21 a Zdraví 2020
8. Různé, diskuse
9. Závěr
1. Zahájení, přivítání přítomných, představení nové koordinátorky, organizační
záležitosti:
2. Informace z národní úrovně
Přednese Petr Holý








agenda udržitelného rozvoje se od 1. 4. přesouvá z Úřadu vlády na Ministerstvo
životního prostředí. Stalo se tak na základě usnesení vlády ze dne 14. března 2018 č.
167, jímž byly na MŽP převedeny úkoly spojené s implementací Strategického rámce
Česká republika 2030, Implementací Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj OSN a
dalšími aktivitami Odboru pro udržitelný rozvoj realizovaných na Úřadu vlády.
V návaznosti na uvedené usnesení dochází také ke změně v čele Rady vlády pro
udržitelný rozvoj. Nově se jejím předsedou stal 1. místopředseda vlády a ministr
životního prostředí Richard Brabec.
příprava Implementačního plánu Strategického rámce Česká republika 2030 - měl být
vládě předložen do 31.03.2018, má se skládat ze souhrnu (závazných) opatření a
(dobrovolných) doporučení obsažených v kartách cílů a na konci dubna 2018 by měla
být spuštěna platforma pro dobrovolné závazky
příprava Strategie regionálního rozvoje (dále jen SRR) – podklad pro regionální
politiku (5 témat: silná metropolitní území, aglomerace, regionální centra a jejich
zázemí, strukturálně postižené kraje a hospodářsky a sociálně ohrožená území), do
vlády by měla být předložena v prvním čtvrtletí roku 2019, platforma pro projednání je
NSK (RSK)
Městská agenda pro EU - nová agenda EU, tvoří ji tzv. 12 tematických partnerství,
která by se dala rozdělit do tří oblastí: zelený růst, inkluzivní růst a smart/chytrý růst.
V prvním pololetí roku 2018 by se měla uskutečnit hlavní veřejná konzultace
(koordinuje za ČR MMR) a v září 2018 by měla být hotova finální verze akčního
plánu, který bude předmětem implementace do prosince 2019. Více na
https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda.










Projekt NSZM: „MOZAIKA – Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za
pomoci metody MA21“ - internetový rozcestník Národní sítě Zdravých měst ČR a
COŽP Univerzity Karlovy k metodickým zdrojům a indikátorům v tématech
udržitelného rozvoje https://mozaika.udrzitelne-mesto.cz/
Projekt SMS Mapování veřejných infrastruktur - mapování vnitřního dluhu
infrastruktury, v terénu 22 mapovačů, zaměření na: obecní úřad, pošta, hasičské
zbrojnice, hřbitov, kulturní dům, sportoviště atd. Do konce března mělo být
dokončeno zmapování obcí (od 251 do 3000 obyv.), zbývá zmapovat 451 měst nad
3000 obyvatel. – více info na https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1420-projektmapovani-vnitrniho-dluhu-infrastruktury-venkova-cr
Projekt SMO ČR - Strategický rámec měst a obcí České republiky v oblasti Smart
City“ - podána žádost na projekt
Aktuální stav kohezní politiky a příprava ČR na nové programovací období –
snížení počtu programů, snížený finanční objem (prezentace Podil-EufondyRozpocet-CR)
NSZM ČR – Jarní škola Dačice (https://www.zdravamesta.cz/cz/probehle-akce/jarniskola-zdravych-mest-2018), jednání valné hromady 25.4.,
průběh procesu zjednodušování vykazování MA21 ze strany PS RVUR MA21

2. Spolupráce se zdravými kraji
- 19. 4. Praha – setkání zástupců JMK, LK, MSK a Vysočiny se zástupci NSZM a UK –
příprava metodiky auditu UR pro oblast ŽP
- 15. 5. Brno – setkání Zdravých krajů – prezentace příkladů dobré praxe
3. Přehled aktivit v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21
- současný stav realizátorů: 42 obce, MAS a ostatní, 14 neziskové organizace, 51 zdravé
školy
Říjen 2017 – Konference k podpoře zdraví a UR na školách
Listopad 2017 - setkání Zdravých měst a realizátorů MA21 v regionu
- Krajský diabetologický den
Prosinec 2017 – ukončení realizace Analýzy životního stylu a zdraví mládeže – první
výsledky byly prezentovány na minulé PS – Závěrečná zpráva prošla jednáním RK,
poděkování školám, TZ, rozesláno bude na zdravé školy a realizátory MA21. Závěrečné
zpráva bude členům PS rozeslána – návrhy aktivit (analýza viz příloha zápisu)
Leden – květen 2018
– Veletrhy mezinárodních příležitostí pro SŠ
Postupně ve všech okresních městech, celkem cca 1000 studentů, 30 zapojených učitelů,
Únor 2018
- prezentace aktivit Zdravého Kraje Vysočina a spolupráce s NNO v Pardubicích pro Aktivní
mládež
- seminář pro obce – dotační programy kraje
Březen 2018
- setkání RK se starosty obcí
Duben 2018
- Světový den Zdraví pro sluchově postižené
- výstava k 10. Výročí Čisté Vysočiny

Čistá Vysočina Desáté výročí, Přihlášení proběhlo od 1. 1. do 28. 2. 2018 prostřednictvím
elektronického formuláře na webových stránkách Kraje Vysočina:
www.krvysocina.cz/cistavysocina. Úklid bude probíhat v termínu 9. 4. – 22. 4. 2018, aktuálně
přihlášeno cca 21 800 tis. účastníků z 512 skupin a organizací
Počin roku 2017 – opět společná akce Zlatá jeřabina a Skutek roku – nominace do 31. 1.,
vyhodnocení v březnu a dubnu. Termín vyhlášení 4. 6. na zámku v Kamenici nad Lipou
Klimatour 2018 – termín: 19. – 21. 6. 2018, v ZŠ a MŠ v Okříškách, Starči, Želetavě,
Šebkovicích, Lesonicích a Jakubově u Moravských Budějovic, spolupráce s KUŠ
5. Veřejné fórum Kraje Vysočina 2018 – 14. 11. – pozvánka k diskusi
6. Projekty
- Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina – podpořen ze SFŽP, schválen v červenci
2016, aktivity ukončeny v prosinci 2017, do června nejpozději podání závěreční zprávy
a vyúčtování projektu:


Setkání s realizátory MA21 – listopad 2017 – hlavní lektor Dana Diváková IKOR Ostrava,
příklady dobré praxe z jiných regionů – spolupráce s Informačním centrem OSN v Praze



Kampaň Čistá Vysočina (kampaň k předcházení vzniku odpadu podél komunikací) –
průběžně rok 2017 (billboardy, autobusy, webovky, videospoty) – dále využíváno – tiskové
zprávy, výstava, plachta



Školení koordinátorů, politiků MA21 a zástupců škol a NNO – pro začínající a zájemce o
MA21, 3 setkání, proběhlo v HB, Náměšti n.O., Telči - hlavní lektor Dana Diváková IKOR
Ostrava, příklady dobré praxe z jiných regionů, pro starosty a koordinátory (neuvolněné,
z malých obcí apod., vítáni i zkušení realizátoři – přínos do diskuse)



Školení pracovníků krajského úřadu – spolupráce s UPOL, ČHMÚ, OŽPZ KrÚ



Aktualizace www – probíhá – možnost vkládat vlastní akce, http://www.zdravykrajvysocina.cz/



Plánování s veřejností – VF 2016, dva kulaté stoly: červen Křelovice téma zemědělství,
listopad Jihlava téma ČV a kampaň

- Projekt MagNet – Petr Holý - Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje
MA21/Gemeinde 21 v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká
republika 2014 – 2020, plán realizace březen 2017 – prosinec 2019, zapojení partneři KV, JMK, DR,
RERA JČ, aktivity (https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-4/atcz100_magnet):







Vzdělávání pro zástupce obcí
Oživení center
Ženy/muži po mateřské/rodičovské dovolené (konference pravděpodobně 10.10.2018 Třebíč)
Aleje života
E-zpravodaj
E-mapa příkladů dobré praxe https://www.mapotic.com/e-mapa-dobre-praxe

- Projekt udržitelná mobilita – SFŽP ČR – stručná informace o aktivitách – propagace udržitelné
mobility a jejích způsobů, výroba bannerů, spolupráce s okresními městy - ETM, Do práce na kole,

Klimatour,
7. Zásady MA21 a Zdraví 2020 na rok 2018 – alokace 2800 tis. Kč, uzávěrka 24. 1. první kolo,
podáno 50 žádostí, z toho 30 školy a ostatní (1 517 062 Kč), 20 obce (1 179 200 Kč), zbývá 103 738
Kč, zatím zájem jedna organizace.
8. Diskuse:
Termín příštího jednání Pracovní skupiny: návrh začátek září 2018
M. Bohuslavová – probíhá realizace projektu CÍL – Cílevědomé investice pro lepší život na
Vysočině zaměřený na pomoc osobám pečujícím o děti či osobu zdravotně znevýhodněnou,
matkám samoživitelkám, ženám ohroženým domácím násilím, osobám s finančními nebo
existenčními problémy způsobené ztrátou partnera, rozvodem, neplacením alimentů.
Z. Pěchotová – ŽIVOT 99 - Jihlava pořádá akce ve spolupráci se školami. V rámci
připravované akce by se měly setkávat děti, které mají prarodiče v jiném městě a které je
nemají. Formou soutěže, kvízů se dozví, jak senioři žijí. Aktuálním problémem je
zaměstnanost
v sociálních
službách,
či
zadlužení senioři, kteří např. nemají rodinu a nemohou si dovolit bydlení v nových domech
pro seniory.
M. Černá – v Třebíči proběhl 18.4. Jarmark BIO a EKO výrobků. 19.4. se koná v Třebíči Den
Země. Třebíč připravuje kampaň týkající se odpadu. Cílem jsou výrobky z vytříděného
plastu. Dále plánuje vytvořit Re-Use prostor, kam se odkládají pro někoho již nepotřebné
věci, které se mohou hodit někomu jinému.
J. Böhmová – 10.4. proběhla v sídle Krajského úřadu Konference příkladů dobré praxe
v oblastech předcházení vzniku odpadů a využití vytříděných složek odpadu. Tisková zpráva:
https://www.kr-vysocina.cz/v-sidle-kraje-vysocina-se-uskutecnila-odpadarska-konferenceprikladu-dobre-praxe/d-4086668/p1=1013, příspěvky: https://www.kr-vysocina.cz/konference2018/d-4086693/p1=94847
J. Kos – KHS souhlasí s účastí na konferenci zdravých škol např. příspěvkem s poznatky
z letních táborů.
S. Wasserbauer – 21.- 25. 5. se koná akce Světlo pro AIDS - besedy pro školáky s HIV
pozitivní osobou, poradenství, 23. 5. bude u City Parku probíhat vyšetřování pro širokou
veřejnost. 31. 5. se koná Světový den bez tabáku. Je připraven projekt Efektivní podpora
zdraví osob postižených chudobou a sociálním vyloučením z OP zaměstnanost. Cílovu
skupinou jsou lidé ve věku 15-60 let.
J. Zetěk – informoval o Pracovní rehabilitaci, tj. přechod mezi soc. službou a zaměstnáváním
na chráněném trhu. Činnost je zaměřená na lidi, kteří se vrací na trh práce (po MD, po péči o
blízkou osobu, z dětských domovů, znevýhodnění). Nejsou zaměstnanci organizace, ale
dostávají příspěvek, organizace pak mentorné. Osoba může poté přejít do stavu
zaměstnance.
P. Holý – Kraj Vysočina má zájem o předložení projektu do OP zaměstnanost, výzva č. 80 –
aktivita Komunikace s veřejností. Do 15. 6. je příjem žádostí, do 14 dnů mohou účastníci PS
zaslat návrhy aktivit např. jaké nástroje je možné při komunikaci využít.
Dne 20. 4. 2018
Zapsala Gabriela Janoušková

