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Aktivita Termín Realizuje Garant Indikátory plnění Náplň 

1.1 Zorganizování kulatých 
stolů na aktuální téma 

duben, 
listopad 

Zdravé město 
koordinátor ZM, 
věcně příslušné 

odbory 

minimální počet 
kulatých stolů za rok 

jsou 2; počet 
účastníků; počet 

realizovaných 
opatření 

rozvoj spolupráce a 
stěžejních komunikačních 

kanálů; veřejná projednání 
aktuálních problémů; 

zpětná vazba 

1.2 Zorganizování Školního 
fóra pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ 

26. ledna 
Zdravé město, 
věcně příslušné 
odbory 

koordinátor ZM 

fóra se zúčastní 5 
základních škol, 
zpětná vazba od 
účastníků formou 
dotazníku 

rozvoj spolupráce se ZŠ, 
veřejné projednání 
žákovských nápadů na 
zlepšení života ve městě 

1.3 Zorganizování 
VEŘEJNÉHO FÓRA - 
"Stanovení 10P" 

10. dubna Zdravé město 
koordinátor ZM, 
věcně příslušné 
odbory 

minimální počet 
účastníků je 50, 
projednání výstupů z 
fóra radou a 
zastupitelstvem 

rozvoj spolupráce a 
stěžejních komunikačních 
kanálů; veřejná projednání 
problémů; zpětná vazba 

1.4 Společné zapojení do 
úklidových akcí 

duben, 
listopad 

Zdravé město, 
NNO - Barbořice 

koordinátor ZM 

počet 
zorganizovaných 
aktivit; počet 
zapojených účastníků; 
zpětná vazba od 
účastníků 

rozvoj spolupráce mezi 
občanským, 
podnikatelským a 
veřejným sektorem 

1.5 Zorganizování 
Studentského fóra 

listopad 
Zdravé město, 
věcně příslušné 
odbory 

koordinátor ZM 

fóra se zúčastní 
všechny středních 
školy ve městě, 
zpětná vazba od 
účastníků formou 
dotazníku 

rozvoj spolupráce se SŠ, 
veřejná projednání 
problémů 

1.6 Založení žákovského 
městského parlamentu 

únor/březen Zdravé město koordinátor ZM 

vytvoření parlamentu, 
který se bude 
pravidelně scházet (1x 
za 2 měsíce) 

rozvoj spolupráce s žáky 
ZŠ, kteří se budou aktivně 
zapojovat do dění ve 
městě 
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1.7 Uspořádání vzdělávací 
akce k UR, MA21 pro 
veřejnost 

duben Zdravé město koordinátor ZM 

počet účastníků, 
zpětná vazba 

účastníků, přednáší 
kvalifikovaný lektor 

školení zahrnující odborné 
vysvětlení pojmu UR 

1.8 Vytvoření a schválení 
"Akčního plánu zlepšování 
MA21" 

únor Zdravé město koordinátor ZM 

vytvoření dokumentu 
a umístění v 

oficiálním celostátním 
přehledu pro rok 

2017, schválení radou 
a dát na vědomí 
zastupitelstvu 

vytvoření dokumentu a 
nahrát do přehledu "Profil 

MA21", projednání 
dokumentu v orgánech 

města 

1.9 Vytvoření a schválení 
"Hodnotící zprávy MA 21" 

únor Zdravé město koordinátor ZM 
projednáno v radě, 

dát na vědomí 
zastupitelstvu 

vytvoření dokumentu a 
nahrát do přehledu "Profil 

MA21", projednání 
dokumentu v orgánech 

města 

1.10 Účast na 
certifikovaných školeních 
NSZM  

3xročně (jaro, 
léto, podzim) 

Zdravé město koordinátor ZM 
prodloužení platnosti 

certifikátu 
proškolení koordinátora 

ZM 

1.11 Aktivně vyhledávat 
projekty s tématem 
zdravého životního stylu 

průběžně Zdravé město koordinátor ZM 
nalezení jednoho 
projektu za rok 

aktivně využívat 
prostředky mimo vlastní 

rozpočet 

1.12 Upevnění značky ZM, 
loga, propagace projektu 
ZM 

průběžně Zdravé město koordinátor ZM 
počet propagačních 

materiálů a 
uveřejněných článků 

výlep plakátů; rozdání 
letáků; multimediální 

report; publikační činnost, 
propagace loga a projektu 

ZM, stejný vizuální styl, 
vytvoření zázemí pro 
aktivity ZM a styk s 
veřejností (dobrá 

dostupnost kanceláře ZM) 
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2.1 Uspořádání vzdělávací 
akce pro NNO o 
vícezdrojovém financování 

jaro Zdravé město koordinátor ZM 
počet zapojených 

organizací (min. 20) 

rozvoj komunikace s NNO; 
hledání problémů a jejich 
řešení, předání aktuálních 

informací 

2.2 Realizovat Den 
neziskových organizací 

listopad Zdravé město koordinátor ZM 
počet zapojených 

organizací (min. 20) 

setkání členů neziskových 
organizací s cílem posílit 
neformální komunikaci a 

spolupráci 

2.3 Poskytovat dotační 
poradenství pro neziskové 
organizace 

průběžně 

Zdravé město, 
Odbor rozvoje 

města, Oddělení 
organizace a 
řízení úřadu 

koordinátor ZM, 
vedoucí Odboru 
rozvoje města, 

referent Odboru 
kanceláře úřadu 
odpovídající za 
dotace města 

počet zapojených 
organizací (min. 20) 

průběžné poradenství pro 
neziskovky ohledně 

vícezdrojového 
financování, nákup 

grantového kalendáře 

2.4 Zajistit dostupnost 
seznamu NNO ve městě 
Kroměříž 

únor Zdravé město koordinátor ZM 
počet vydaných 

publikací (min. 100 
kusů) 

aktuální přehled s 
kontakty na NNO působící 

ve městě 

2.5 Podpora občanské 
aktivity pro komunitu 

průběžně Zdravé město koordinátor ZM 
počet zapojených 

účastníků 

Dotace je určena na 
podporu občanských 
aktivit pro komunitu. 
Projekty mohou být 

zaměřeny na kulturu, 
sport, vědu a vzdělávání, 
životní prostředí, volný 
čas, zdravý životní styl, 

sociální oblast, případně 
jinou důležitou oblast 

veřejného života. 
Schválení podpory 

výhradně Radou města. 

2.6 Spolupráce se zdrav. 
zařízeními, pojišťovnami 

průběžně Zdravé město koordinátor ZM 
navázání spolupráce s 

minimálně 1 
zařízením za rok 

spolupráce na akcích, 
které pořádá město 
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2.6 Propagace průběžně Zdravé město koordinátor ZM 
počet uveřejněných 

článků 
publikační činnost, 

multimediální report 

3.1 Vyhodnocení spotů - 
kyberšikana 

březen Zdravé město koordinátor ZM 
 počet účastníků; 
zpětná vazba od 

účastníků  

 aktivita pro veřejnost; 
vzdělávání a osvěta 

3.2 Den Vody duben 
Zdravé město, 
VAK Kroměříž 

koordinátor ZM 

 počet účastníků; 
zpětná vazba od 

účastníků formou 
ankety 

 aktivity pro veřejnost; 
vzdělávání a osvěta 

3.3 Den úcty ke stáří 
první středa v 

dubnu 
Zdravé město koordinátor ZM 

počet zapojených  
účastníků 

aktivita pro veřejnost, 
soutěž - reportáž se 
seniorem, podpora 

mezigeneračních vztahů 

3.4 Den Země duben 
Zdravé město, 

NNO - Barbořice, 
Šipka 

cyklokoordinátor 

počet 
zorganizovaných 

aktivit; počet 
účastníků; zpětná 

vazba od účastníků 
formou ankety 

dobrovolnické sbírání 
odpadků; komentované 
prohlídky; aktivity pro 
veřejnost; vzdělávání a 

osvěta 

3.6 Den ošetřovatelství 11. května SZŠ, ZM ředitelka SZŠ 

počet účastníků; 
zpětná vazba od 

účastníků formou 
ankety 

aktivity pro veřejnost k 
podpoře zdraví a kvality 

života; vzdělávání a osvěta 

3.7 Týden pro rodinu - film květen/červen Zdravé město koordinátor ZM počet účastníků 
aktivita pro veřejnost, 

podpora komunity 

3.8 Evropský týden mobility září Zdravé město cyklokoordinátor 

počet 
zorganizovaných 

aktivit; počet 
účastníků; zpětná 

vazba od účastníků 
formou ankety 

zábavní, sportovní a 
vzdělávací program pro 

veřejnost k podpoře 
udržitelné dopravy 
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3.9 Týden zdraví  říjen Zdravé město koordinátor ZM 

počet 
zorganizovaných 

aktivit; počet 
účastníků; zpětná 

vazba od účastníků 
formou ankety 

zábavní, sportovní a 
vzdělávací program pro 
veřejnost k podpoře a 

prevenci zdraví 

3.10 Zajistit stáže na 
Městském úřadě pro 
studenty SŠ 

květen/červen 
Zdravé město, 

věcně příslušné 
odbory 

koordinátor ZM 

zpracování práce s 
vlastními návrhy a 

doporučeními, zpětná 
vazba formou 

dotazníku 

praktická zkušenost s 
fungováním úřadu pro 

studenty SŠ 

3.11 Propagace průběžně Zdravé město koordinátor ZM 
počet propagačních 

materiálů a 
uveřejněných článků 

výlep plakátů; rozdání 
letáků; multimediální 

report; publikační činnost 

4.1 Zapojení veřejnosti do 
kampaně "Do rachoty na 
kole" 

květen 
Zdravé město, 

cyklokoordinátor, 
Kolem KM z.s. 

koordinátor ZM 
pořádání akce 1 x za 

rok 
osvěta, naplnění cíle UR 

4.2 Podpořit zorganizování 
akce PP pro veřejnost 

duben 
Zdravé město, 

ČČK 
koordinátor ZM 

pořádání akce min. 1 
x za rok 

vzdělávání a osvěta pro 
veřejnost 

4. 3 Podpořit zorganizování 
kurzu první pomoci pro MŠ 

průběžně 
Zdravé město, 

SZŠ 
koordinátor ZM 

bude každý rok v 
nabídce pro MŠ 

Kroměříž 

vzdělávání a osvěta pro 
děti z MŠ 

4. 4 Zapojení škol do 
projektu Normální je 
nekouřit (pro 1. stupeň ZŠ)  

únor 
Zdravé město, 

KHS Zlín 
koordinátor ZM 

do projektu se zapojí 
minimálně 3 ZŠ z 

Kroměříže 

vzdělávání a osvěta pro 
žáky ZŠ 

4.5 Podpořit zorganizování 
interaktivních besed na 
vybraných Základních 
školách v Kroměříži na 
témata: Zásady pitného 
režimu, Lekce z intimity, 
Bezpečný život                                                                       

průběžně 
Zdravé město, 

SZŠ 
koordinátor ZM 

do projektu se zapojí 
minimálně 3 ZŠ z 

Kroměříže 

vzdělávání a osvěta pro 
žáky ZŠ 
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4.6 Zajistit nabídku správné 
výživy na akcích ZM 

průběžně 
Zdravé město + 

partneři 
koordinátor ZM 

uspořádat minimálně 
4 akce za rok 

osvěta pro veřejnost 

4.7 Vytvořit kuchařku o 
správném stravování a FT 

prosinec 
Zdravé město, 

SŠHŠ 
koordinátor ZM 

bude vytvořena 
kuchařka 

kuchařka bude zveřejněna 
na webu ZM 

4.8 Zakoupení overballů pro 
žáky prvních tříd 

červen Zdravé město koordinátor ZM 
minimálně zapojení 3 

ZŠ do aktivity 

žáci 1. tříd obdrží 
overbally, aby mohli cvičit, 

prevence špatného 
postavení těla a bolestí 

zad 

4.9 Workshop pro učitele - 
cvičení pro zdravá záda 

září Zdravé město koordinátor ZM 
minimálně zapojení 3 

ZŠ do aktivity 
prevence statické zátěže a 

bolestí zad 

4.10 Zorganizovat workshop 
pro mladé s nabídkou 
atraktivních sportovních 
aktivit 

září/říjen 
Zdravé město, 
odbor školství 

koordinátor ZM 
zorganizovat 1 

workshop za rok 
ukázka, jak aktivně trávit 

volný čas 

4.11 Podpořit kroužky, 
které nabídnou atraktivní 
sportovní aktivity pro mladé 

průběžně 
Zdravé město, 
odbor školství 

koordinátor ZM 
otevřít jeden kroužek 

za rok 

aktivita pro mladé, kde 
budou aktivně trávit volný 

čas 

4.12 Zajistit workshop 
Mediální gramotnost a 
bezpečnost na internetu 
pro veřejnost 

květen Zdravé město koordinátor ZM realizace aktivity 
přednáška pro veřejnost, 

vzdělávání a osvěta 

4.13 Vytvořit mapu 
hlučnosti 

listopad Zdravé město koordinátor ZM realizace aktivity 
vymezit pravidla pro 

provozování hlučných 
aktivit 

4.14 Zorganizovat Den 
otevřených dveří pro 
seniory v tělovýchovných 
zařízeních města 

říjen Zdravé město koordinátor ZM realizace aktivity 
podpořit programy pro 
seniory s různorodými 
pohybovými aktivitami 

4.15 Zorganizovat 
mezigenerační turistické 
pochody 

duben Zdravé město koordinátor ZM 
realizace alespoň 

jednoho pochodu za 
rok 

podpořit pohybovou 
aktivitu u seniorů v rámci 
mezigeneračního soužití 



         

 
Zdravé město Kroměříž, Riegrovo náměstí 149, Kroměříž 

www.zdravemestokromeriz.cz 
E – mail: dagmar.veliskova@mesto-kromeriz.cz 

 

MĚSTO KROMĚŘÍŽ 

 

 

 

 

 

 

4.16 Zrealizovat 
jednorázové mezigenerační 
aktivity 

průběžně Zdravé město koordinátor ZM 
realizace alespoň 

jedné aktivity za rok 
podpořit mezigenerační 

soužití 

4.17 Podpora 
dobrovolnických aktivit pro 
seniory 

průběžně Zdravé město koordinátor ZM 
realizace alespoň 

jedné aktivity za rok 
zapojit seniory do 

dobrovolnických aktivit 

4.18 Zorganizovat exkurzi 
studentů SŠ do zařízení pro 
seniory 

květen Zdravé město koordinátor ZM 
zařízení navštíví 
minimálně 50 

studentů za rok 

podpora získávání 
dobrovolníků pro práci se 

seniory 

4.19 Zajistit analýzu služeb 
pro veřejnost se zaměřením 
na duševní zdraví 

prosinec Zdravé město koordinátor ZM realizace aktivity 
zjistit, jaké jsou ve městě 

služby pro veřejnost v 
oblasti duševního zdraví 

5.1 Fairtradový den  duben SŠHS koordinátor ZM počet účastníků 
přednášky pro veřejnost; 

vzdělávání a osvěta 

5.2 Férová snídaně květen 
skupina pro FT, 

ZM 
koordinátor ZM počet účastníků 

sociální soudržnost, 
mezigenerační setkávání 

5.3 Výstava na stromech říjen skupina pro FT koordinátor ZM počet účastníků 
sociální soudržnost, 

mezigenerační setkávání 

5.4 Fairtradové dárky, 
podpora Fair trade 

červen Zdravé město koordinátor ZM počet předmětů 

dárkové balení FT výrobků, 
nákup kávy, čaje a jiných 

produktů pro potřeby 
MěÚ KM 

5.5 Propagace průběžně Zdravé město koordinátor ZM 
počet propagačních 

materiálů a 
uveřejněných článků 

výlep plakátů; rozdání 
letáků; multimediální 

report; publikační činnost 

6.1 Cyklojízdy - 2 jaro, podzim 
Zdravé město, 

cyklokoordinátor 
+ partneři 

koordinátor ZM počet účastníků 
rozvoj komunity, 

mezigenerační setkání 
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