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DEKLARACE PROJEKTU

I.

Správní rada mikroregionu bere Projekt Zdravy mikroregion Drahanská vrchovina
jako vstupní dokument pro aktivity mikroregionu v mezinarodním projektu |Zdravé město a
zďravy mikroregion' ktery probíhá zejména pod patronací oSN a její zdravotnické organizace
WHo. Projekt Zdravy mikroregion Drahanská vrchovina bude obcím mikroregionu pomáhat
ke kvalitnímu místnímu rozvoji a současně k dosaženídobrého jména mikroregionu v rámci
Jihomoravského kraje a Českérepubliky.

il.
P ijetím projektu Zďravy mikroregion Drahanská vrchovina je potvrzen zájem
mikroregionu o napl ování zásaď a cílri zák\aďních dokumentri, které se zabyvají p edevším
oblastí ,'d'žit.lného rozvoje, Agendou 2l a národním akěním planem zdravi Životního
prost edí NEHAP.
ru.
vrchovina svrij zájem byt
Mikroregion.Drahanská
P ijetím této deklarace potvrzuje
ádn;im ělenem asociace Národní sítě zdravych měst CR (NSZM CR). NSZM a její odborní
partne i budou mikroregionu poskytovat pomoc v oblasti udrŽitelného rozvoje a v plnění
místníagendy 21' (MA21). Mikroregion má možnost aktivně spolupracovat i
t
'ite'ii
s ostatními ěleny NSZM CR.
Činnost mikroregionu podle tohoto projektu bude napl ovat mezinarodně uznávané
programy a doporučení v rámci rozvoje obcí mikroregionu. Jedná se zejména o plnění kritérií
MA21 a místníchakčníchplán zďravi a Životního prost edí.

Iv.

Pro splnění v;iše uvedenych cílri se rozhodla Správní rada mikroregionu ,,Drďtanská
vrchovina" zajistit nezbyné podmínky a zénemípro Íizenía realízaci ,,Projektu Zdravy
mikroregiono'v souladu oopo*ěeními NSZM ČR.
' tento projekt bude doplněn proces strategického rozvoje
Y návaznosti na
Mikroregionu Drahanská vrchovina tak, aby se dot;ikal nejen oblastí zdtaví, životního
prost edi a oblastí sociální a kulturní, ale i oblastí ekonomické a hospodá ské.
Strategicky rozvoj mikroregionu bude porobíhat v kvalitě Místníagendy 2l, tedy
s cílem dlouhodobě udržitelného rozvoje obcí mikroregionu a v partnerské spolupráci
s oběany.

Mikroregion bude v rámci projektu usilovat nejen o spolupráci s občansk;m
sdruženímBarvínek a neziskov;imi otganizacemi Drnka, Rychta Krásensko ale i o
spolupráci se zástupci ri ad , institucí, škol a se zástupci hospodá ského sektoru.
Realizace projektu bude popsána v Komunitním plánu zďravi a kvality života
mikroregionu ,,Drahanská vrchovina", ktery bude současně podkladem pro politiku zdraví
mikroregionu.

Úplné znéníKomunitníhoplánu zdraví a kvality životabude pravidelně aktualizováno

a

je nedílnou p ílohou této deklarace.
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