Liberec 27. února 2014

Tisková zpráva
Liberec jako Zdravé město podpoří
letos několik kampaní
V letošním roce si město Liberec klade za cíl naplnit několik dílčích aktivit v rámci projektu
„Statutární město Liberec – Zdravé město“, jehož cílem je uplatňovat místní Agendu 21. Jde
například o zřízení samostatné sekce k tématu na webových stránkách města, realizaci kampaní k
udržitelnému rozvoji nebo pořádání fóra pro veřejnost k celkovému rozvoji města. Zastupitelstvo
města nyní schválilo Plán zlepšování místní Agendy 21 na rok 2014.
Radnice letos finančně podpoří například kampaň Do práce na kole. Její účastníci se mají po celý
květen dopravovat do zaměstnání na kole, zlepšovat tak svou zdravotní kondici a ulevit městu od
náporu automobilů. Tato celostátní akce se uskuteční v Liberci už potřetí. Díky dotaci od města,
kterou schválili liberečtí radní, nebudou muset účastníci kampaně z Liberce platit účastnický
poplatek, což bylo pro některé zájemce důvodem pro neúčast v kampani.
Už v loňském roce město Liberec realizovalo několik aktivit podle zastupitelstvem města schváleného
Plánu zlepšování místní Agendy 21 na rok 2013. Na podzim proběhla ve spolupráci s Komunitním
střediskem Kontakt Liberec kampaň Dny zdraví, která se zaměřila na seniory a měla podobu tří
přednášek. V souvislosti s organizací kampaně byla také zahájena partnerská spolupráce s
organizacemi zřizovanými městem a podnikatelskými subjekty.
Projekt „Statutární město Liberec – Zdravé město“ přijalo město Liberec po svém vstupu do Národní
sítě Zdravých měst České republiky v roce 2013, kdy zastupitelstvo schválilo členství a současně se
přihlásilo k podpisu Deklarace Zdravého města. Cílem je podpora aktivit přispívajících ke zvyšování
kvality života obyvatel ve městě prostřednictvím podpory zdraví, zdravého životního stylu, sociální
oblasti a občanské společnosti.
„Aktivní účastí v projektu dojde ke zlepšení kvality života v Liberci. Rád uvítám další náměty nejen od
zastupitelů, ale také od veřejnosti,“ poznamenal náměstek primátorky Jiří Rutkovský.
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