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Vážené čtenářky a vážení čtenáři, 

 

 

 

 

 

vítejte u druhého vydání Newsletteru 2022. Podíváme se na to, jak probíhají setkání 

členů, jaké výzvy můžete využívat a co Projekt čeká. Také přidáme další informace 

k elektronickému dotazníku, který jsme pro vás sdíleli. 

 

 

 

 

  

 

 

Přeji pěkné letní dny, 

 

koordinátor Projektu Zdravý kraj a místní Agenda 21 (PZK a MA 21), Martin Sítek. 
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Setkání členů PZK a MA 21 
 

V květnu se po delší době opět sešli členové Projektu v sále na krajském úřadu, aby 

projednali aktuality, ale i blízkou budoucnost. Nutno dodat, že se dlouhodobě 

potýkáme s nízkou účastí členů na setkáních, zároveň chápeme, že se může jednat o 

důsledky pandemie covid-19, která kontinuitu setkávání, a hlavně i realizace akcí 

významně narušila. I tak věříme, že se na podzim sejdeme v mnohem větším množství. 

 

Zároveň se setkání účastnilo několik hostů: PhDr. Marie Zimmermannová z organizace 

Práh jižní Morava a Mgr. Pavla Kovářová z odboru sociálních věcí KrÚ JMK. Obě 

referovaly o problematice duševního zdraví, respektive, jaké nástroje a možnosti mají 

obce při řešení problémů s duševním zdravím svých vlastních občanů. Za toto téma a 

návštěvu prezentujících jsme byli velmi rádi, jelikož došlo na diskusi, v jejímž rámci dvě 

obce skutečně chtěly své případy aktivně a prakticky řešit.  

 

Dalším hostem byl Mgr. Bořivoj Sekanina, který členům prezentoval základní informace 

o Auditu FamilyFriendlyCommunity, který pomáhá obcím nejen s propagací obce 

přátelské rodině, ale také realizací konkrétních kroků ke zlepšení kvality rodinného 

života. A právě Audit FamilyFriendlyCommunity bychom chtěli letos nominovat do 

soutěže Dobrá praxe, kterou každoročně pořádá Národní síť zdravých měst. Hlasovat 

o nejlepší dobré praxi bude možné na podzim tohoto roku. 

 

Na podzim také budeme plánovat další setkání, na které se velmi těšíme. Jen je škoda, 

že dosud nedorazilo větší množství členů. Právě účast na setkáních členů PZK a MA 21 

je jednou z podmínek členství. Prosíme tedy všechny koordinátory, aby si alespoň na 

jedno setkání v roce čas našli.  

 

Kurz na sociální sítě 
 

Speciální setkání členů pak nastalo 27. května a to díky uspořádání kurzu na sociální 

sítě, základy copywritingu a nástrojů pro grafiku ve spolupráci s reklamní agenturou 

Narrative Media.  
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Pokud se nám podaří pro příští roky navýšit rozpočet, chtěli bychom podobné kurzy 

pro členy pořádat pravidelně. A nejen na sociální sítě. Zájem je také o kurz focení 

(například na mobil) nebo kurz na základní grafiku. Akce by se navíc netýkala jen 

samotných členů PZK a MA 21, ale i obcí, které jsou součástí členských mikroregionů a 

DSO.  

 

Účastníci kurzu na sociální sítě v čele s lektorkou. Foto: Martin Sítek. 

 

Výzvy pro rok 2022 
 

Jako každý rok, tak i letos mohou členové žádat o podporu v několika aktivitách. Tou 

první je akce v rámci projektu Kraj bez plastu – nákup vratných plastových kelímků.  

Členové mohli zasílat žádosti do 31. května, ale výzvu ještě prodloužíme o týden do 7. 

června. Následně žádosti schválí Pracovní skupina a pak uděláme průzkum trhu 

s cenovou kalkulací.  

 

Členové dále žádají o proplacení některé z akcí společnosti Onkomaják. Bohužel na 

tuto aktivitu nezbylo příliš mnoho finančních prostředků, ale alespoň dvě akce 

Onkomajáku letos proplatit můžeme. Jedna již proběhla, druhá je v komunikaci.  
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Zdaleka největší výzvou pro letošní rok bude snaha o navýšení rozpočtu od roku 2023. 

Stále platí, že od pandemie onemocnění covid-19 Projekt musí pracovat s razantně 

sníženým rozpočtem. Při plné vytíženosti Akčního plánu nám to již nyní působí potíže, a 

pro další směřování Projektu je navýšení rozpočtu naprosto zásadní. I z toho důvodu 

jsme členům nasdíleli online dotazníky, o kterých se zmíníme v další části Newsletteru. 

 

Dotazníky a revize členství 
 

V květnu jsme členům PZK a MA 21 zaslali online dotazníky. Jejich účel je prostý. 

Nejdříve potřebujeme zjistit, jaká témata jsou pro členy důležitá, k jakým aktivitám 

budeme moci směřovat finance z rozpočtu. Na výběr byly zejména nejrůznější kurzy, 

semináře a přednášky. Jsou to akce, které jsou realizovatelné na základě domluvy 

s partnery, s kterými již nějakou dobu spolupracujeme. Když to řekneme jednoduše, 

stačí o ně jen požádat, zrealizovat a zaplatit. Nebude ovšem možné využít všech 

aktivit, proto budeme muset vybírat ty, o které bude zájem největší. 

 

Dalším cílem dotazníku je revize členství. Díky čemuž chceme zjistit, zda členové vědí, 

jaké jsou jejich povinnosti, ale i výhody Projektu a z jakého pohledu je pro ně Projekt 

důležitý nebo co jim přináší. Bohužel jsme se zřejmě vlivem pandemie koronaviru dostali 

do jisté stagnace, která pozbývá oboustrannou spolupráci mezi Projektem a členy. 

Důsledkem je také malá účast na zmíněných setkáních, která v době pandemických 

opatření ztratila svou kontinuitu, ale nyní je opět organizujeme.  

 

K tomu, aby byl Projekt obhajitelný a životaschopný, je vzájemná spolupráce nutná. 

Týká se to i sdílení dobré praxe pro sociální sítě a web. Tato spolupráce dosud není 

dostatečná, i když na to prostředky máme.  

 

Jsme si ale vědomi, že je to mnohdy těžké, že k sobě třeba nemáte v blízkém okolí 

partnery z jiných obcí, případně máte agendu zdravé obce jen na částečný úvazek, 

v době pandemických opatření se nemohly pořádat akce, nebylo tedy co sdílet, 

samotný Projekt také nemohl naplňovat dostatek aktivit pro členy kvůli 

nedostatečným financím a například se více zaměřit na pomoc při osvětě a 

informovanosti… Těch proměnných bylo a stále je velké množství. A proto nám na 

názorech a potřebách členů záleží. Odpovědi z dotazníků nyní analyzujeme, ale už 
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teď je patrné, že mnohým členům je Projekt skutečně prospěšný nejen díky inspiracím, 

ale také v praxi. 


