
CÍL 
OPATŘENÍ 
(SKUPINA 
AKTIVIT) 

AKTIVITA Termín Garant Realizuje 
Zdroj 

financí 
Indikátory plnění Poznámka  Probíhající 

1.1 Bude 
podpořena 
výstavba nových 
a rekonstrukce 
stávajících 
sportovišť 

1.1.1 Zajistit 
rekonstrukci 
stávajících 
sportovišť                                           

1.1.1.1 Dovybavit 
dopravní hřiště 

2018 
vedoucí Odboru 
správy majetku a 

služeb 

Odbor správy 
majetku a služeb 

+ ČČK 

rozpočet 
Odboru 
správy 

majetku a 
služeb 

realizace aktivity x ne 

1.1.2 Podpořit 
výstavbu nových 
sportovišť   

1.1.2.1 Vytipování 
lokalit na 
výstavbu nových 
sportovišť 

2017 
vedoucí Odboru 
správy majetku a 

služeb 

vedoucí Odboru 
správy majetku a 

služeb 
x realizace aktivity 

vypracovat 
cenovou 
kalkulaci 

uvedeného 
opatření 

ne 

1.2 Bude 
poskytnuta 
finanční podpora 
na zdraví 
prospěšné 
aktivity  

1.2.1. Podpořit 
komunitní 
organizování 
zdraví 
prospěšných 
aktivit 

1.2.1.1 Realizovat 
program - 
"Podpora 
občanské aktivity 
pro komunitu" 

2017 - 
2019 

koordinátor 
Projektu ZM a 

MA21 

koordinátor 
Projektu ZM a 
MA21/žadatel 

daru 

rozpočet 
města KM 

bude každý rok v 
nabídce 

x ano 

1.2.2 Město 
Kroměříž začne 
aktivně využívat 
prostředky ze 
zdrojů mimo 
vlastní rozpočet 

1.2.2.1 Kancelář 
Projektu Zdravé 
město a MA21, 
bude aktivně 
vyhledávat 
projekty 
obsahující téma 
zdravého 
životního stylu 

2017 - 
2019 

koordinátor 
Projektu Zdravé 
město a MA21 

koordinátor 
Projektu ZM a 
MA21 a Odbor 
rozvoje města 

rozpočet 
ZM a 
MA21 

nalezení jednoho 
projektu, dotačního 

titulu za rok 

každý rok se 
zakoupí 

Grantový 
kalendář 

ano 

1.2.2.2 Zajistit 
seminář o 
vícezdrojovém 
financování pro 
organizace 
zřizované městem 
a pro NNO 
vedoucí k přípravě 

2017 - 
2019 

koordinátor 
Projektu Zdravé 
město a MA21 

koordinátor 
Projektu Zdravé 
město a MA21 

rozpočet 
ZM a 
MA21 

minimálně jeden 
seminář za rok  

ano 



projektů a akcí 

1.3 Bude 
podpořeno 
zdravé 
stravování 
občanů 

1.3.1 Podpořit 
správnou výživu 
na akcích města 

1.3.1.1 Zajistit 
nabídku správné 
výživy na akcích 
pořádaných 
kanceláří ZM 

2017 - 
2019 

koordinátor 
Projektu Zdravé 
město a MA21 

koordinátor 
Projektu Zdravé 
město a MA21 

rozpočet 
ZM 

minimálně 4 akce za rok x ano 

1.3.1.2 
Zorganizovat 
Street Food 
Festival - Jablkový 
festival 

2017 - 
2019 

referent Odboru 
správy majetku a 
služeb, městská 

zeleň  

referent Odboru 
správy majetku a 
služeb, městská 
zeleň + partneři 

rozpočet 
Odboru 
správy 

majetku a 
služeb 

uspořádání festivalu 1x 
za rok 

x ne 

1.3.1.3 Vytvořit 
kuchařku o 
správném 
stravování a fair 
trade 

2018 - 
2019 

koordinátor 
Projektu Zdravé 
město a MA21 

SŠHS Kroměříž 
rozpočet 

ZM a 
MA21 

kuchařka bude 
zveřejněna na webu ZM 
a vytištěna v počtu 100 

kusů 

x ne 

1.3.2 Podpořit pití 
pitné vody  

1.3.2.1 Zajistit 
pítka na pitnou 
vodu ve městě 

2019 
vedoucí Odboru 
správy majetku a 

služeb 

Odbor správy 
majetku a služeb 

+ partneři 

rozpočet 
města KM 

realizovat aktivitu x ne 

1.3.2.2 
Zorganizovat 
osvětovou akci o 
vodě z vodovodu 

22. 3. 
DEN 

VODY, 
2017 - 
2019 

koordinátor 
Projektu Zdravé 
město a MA21 

VaK, ZM 
rozpočet 

ZM a 
MA21 

uspořádat jednu akci za 
rok 

finanční 
spoluúčast VaK 

Kroměříž 
ano 



1.4 Bude 
podpořena 
nabídka 
pohybových 
aktivit pro 
všechny věkové 
kategorie  

1.4.1 Podpořit 
prevenci bolestí 
zad  

1.4.1.1 Zakoupení 
overballů pro 
děti, které 
nastupují do 1. 
třídy ZŠ 

2017 - 
2019 

koordinátor 
Projektu Zdravé 
město a MA21 

koordinátor 
Projektu Zdravé 
město a MA21 

rozpočet 
ZM a 
MA21 

žáci 1. tříd, jejichž škola 
se zapojí do cvičení, 

obdrží overbally 
x ne 

1.4.1.2 Workshop 
pro učitele, k 
prevenci statické 
zátěže, cvičení na 
bolavá záda  

2017 - 
2019 

koordinátor 
Projektu Zdravé 
město a MA21 

Mgr. Jitka 
Stehlíková  

rozpočet 
ZM a 
MA21 

minimálně 1 školení za 
rok, aktivita bude každý 

rok v nabídce města 
x ne 

1.4.2 Zapojit se 
do kampaně "Do 
práce na kole a 
pěšky" 

1.4.2.1 Zapojení 
veřejnosti do 
kampaně "Do 
rachoty na kole" 

2017 - 
2019 

cyklokoordinátor 
(Odbor rozvoje 

města) 

cyklokoordinátor 
města + spolek 

Kolem KM 

rozpočet 
ZM a 
MA21 

pořádání akce jednou 
za rok 

Jde o periodicky 
se opakující 
kampaň, ne 

pouze pro roky 
2017 – 2019. 

ano 

1.5 Posílení 
schopnosti 
občanů 
poskytnout první 
pomoc  

1.5.1 Podpořit 
kurzy první 
pomoci pro 
veřejnost 

1.5.1.1 Podpořit 
zorganizování 
akce PP pro 
veřejnost 

2017 - 
2019 

koordinátor 
Projektu Zdravé 
město a MA21 

ČČK Kroměříž  
rozpočet 

ZM a 
MA21 

uspořádání min. 1 akce 
za rok 

x ne 

1.5.1.2 Podpořit 
zorganizování 
kurzu první 
pomoci pro MŠ 

2017 - 
2019 

koordinátor 
Projektu Zdravé 
město a MA21 

SZŠ 
Kroměříž/ČČK 

Kroměříž 

rozpočet 
ZM a 
MA21 

bude každý rok v 
nabídce pro MŠ 

Kroměříž 
x ne 

1.6 Bude 
podpořena 
udržitelná 
mobilita (veřejná 
hromadná 
doprava, 
cyklistická a pěší 
doprava) 

1.6.1 Aktivně 
veřejnosti 
prezentovat 
udržitelnou 
mobilitu 

1.6.1.1 Realizovat 
kampaň Evropský 
týden mobility 

2017 - 
2019 

cyklokoordinátor 
(Odbor rozvoje 

města) 

cyklokoordinátor 
města + partneři 

Rozpočet 
ZM a 

MA21 + 
dotace 

pořádání kampaně 1x 
za rok 

x ano 

CÍL 
OPATŘENÍ 
(SKUPINA 
AKTIVIT) 

AKTIVITA Termín Garant Realizuje 
Zdroj 

financí 
Indikátory plnění Poznámka  Probíhající 



2.1. Bude 
podpořen rozvoj 
zdatnosti dětí a 
mládeže 

2.1.1 Podpořit 
pohyb a 
sportování 
mládeže 

2.1.1.1 
Zorganizovat 
workshop pro 
mladé s nabídkou 
atraktivních 
sportovních 
aktivit  

2018 - 
2019 

koordinátor 
Projektu Zdravé 
město a MA21 

koordinátor 
Projektu Zdravé 
město a MA21 + 

partneři 
(sportovní 
zařízení, 

Contours a další) 

rozpočet 
ZM a 
MA21 

realizovat 1 workshop 
za rok 

v období 2018 – 
2019 budou 

zrealizovány 2 
workshopy 

ne 

2.2 Bude 
zajištěna 
dostupnost 
aktivit pro děti a 
mládež 

2.2.1 Podpořit 
pestrou nabídku 
nízkoprahových 
zařízení 

2.2.1.1. Zajistit 
maping o jaké 
aktivity by byl u 
dětí a mládeže 
zájem 

2017 - 
2018 

vedoucí Odboru 
školství, mládeže 

a tělovýchovy 

vedoucí Odboru 
školství, mládeže 
a tělovýchovy + 

partneři 

x 

budeme mít seznam 
sportovních aktivit, 

které jsou pro mladé 
lidi atraktivní 

x ne 

2.2.1.2 Podpořit 
kroužky, které 
nabídnou 
atraktivní 
sportovní aktivity 
pro mladé 

2018 - 
2019 

vedoucí Odboru 
školství, mládeže 

a tělovýchovy 

Odbor školství, 
mládeže a 

tělovýchovy 

rozpočet 
města KM 

minimálně otevřít 
jeden kroužek za rok 

x ne 

 
 
 
2.3 Bude 
podporována 
péče o zdraví u 
dětí a mládeže 
 
 
 
 

2.3.1 
Zorganizovat 
informační 
kampaň o 
závislosti na el. 
médiích 

2.3.1.1 Vytvoření 
spotů na téma 
kyberšikana 

2017 
koordinátor 

Projektu Zdravé 
město a MA21 

koordinátor 
Projektu Zdravé 
město a MA21 + 

partneři 

rozpočet 
ZM a 
MA21  

zapojení minimálně 3 
ZŠ a 5 SŠ z Kroměříže 

x ne 

2.3.1.2 Zajištění 
workshopu pro 
veřejnost na 
téma: Mediální 
gramotnost a 
bezpečnost na 
internetu  

2018 
koordinátor 

Projektu Zdravé 
město a MA21 

koordinátor 
Projektu Zdravé 
město a MA21 + 

partneři 

rozpočet 
ZM a 
MA21 

realizace aktivity x ne 



 
 
 
 

2.3.2 Podpořit 
prevenci 
nadměrného 
užívání alkoholu a 
kouření u dětí a 
mladistvých 

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

2018 - 
2019 

koordinátor 
Projektu Zdravé 
město a MA21 

KHS Zlín 
rozpočet 

ZM a 
MA21 

do projektu se zapojí 
minimálně 3 ZŠ z 

Kroměříže 

dojde k 
proškolení 

pedagogů, kteří 
se prevencí 

kouření na škole 
zabývají 

ne 

2.3.3 
Zorganizovat 
interaktivní 
besedy na 
aktuální témata z 
oblasti zdraví u 
dětí a mládeže  

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

2018 - 
2019 

koordinátor 
Projektu Zdravé 
město a MA21 

SZŠ Kroměříž 
rozpočet 
ZM a MA 

21 

zapojení minimálně 3 
ZŠ z Kroměříže 

finanční 
spoluúčast SZŠ 

Kroměříž 
ne 

CÍL 
OPATŘENÍ 
(SKUPINA 
AKTIVIT) 

AKTIVITA Termín Garant Realizuje 
Zdroj 

financí 
Indikátory plnění Poznámka  Probíhající 

3.1 Tvorba plánu 
mobility 

3.1.1 Vytvořit 
plán mobility 
města 

3.1.1.1 Vytvořit 
seznam 
dopravních 
průzkumů a 
stanovit 
harmonogram 
včetně 
rozpočtových 
opatření  

2018 - 
2019 

cyklokoordinátor 
cyklokoordinátor 

+ partneři 
rozpočet 

města KM 
realizace aktivity x ne 

3.1.1.2 Podat 
žádost o dotaci 
na vytvoření 
plánu mobility 

2017 cyklokoordinátor 
cyklokoordinátor 
(Odbor rozvoje 

města) 

20% 
spoluúčas

t z 
rozpočtu 

města 

podaná žádost x ne 



3.2 Omezení 
hlučnosti ve 
městě 

3.2.1 Vymezit 
pravidla pro 
provozování 
hlučných aktivit 
(používání 
zábavní 
pyrotechniky, 
hudební 
produkce, hlučné 
dopravní 
prostředky atp.)  

3.2.1.1 Podání 
žádosti o dotaci 
na měření hluku 
ve městě 

2017 
koordinátorka 

ZM a MA21 
Odbor rozvoje 

města  

20% 
spoluúčas

t z 
rozpočtu 

města  

realizace aktivity 

Dotaci vyhlásilo 
MŽP. Žádat lze 

min. 300 tis. Kč a 
max. 1 mil. na 

projekt. 
Spoluúčast 

města je 20% při 
získání dotace.  

ano 

3.2.1.2 Město 
zajistí vytvoření 
mapy hlučnosti 

2018 - 
2019 

koordinátorka 
ZM a MA21 

Odbor rozvoje 
města, Odbor 

životního prostř. 
+ partneři 

20% 
spoluúčas

t z 
rozpočtu 

města  

realizace aktivity x ne 

3.3 Posílení 
bezpečnosti při 
aktivní mobilitě  

3.3.1 Podporovat 
aktivní mobilitu a 
její bezpečnost 

3.3.1.1 Realizace 
kampaně pro 
podporu aktivní 
mobility u dětí a 
mládeže 

2018 - 
2019 

cyklokoordinátor 

cyklokoordinátor 
(Odbor rozvoje 
města) + Odbor 
školství mládeže 

a tělovýchovy 

rozpočet 
ZM a 
MA21 

zapojení do kampaně 
alespoň tří MŠ nebo ZŠ 

za rok  
x ne 

3.3.1.2 Navázání 
spolupráce v 
rámci BESIP ve 
spolupráci se 
Zlínským krajem 

2017 - 
2019 

cyklokoordinátor 
+ vedoucí 
Oddělení 
dopravy a 
silničního 

hospodářství 

cyklokoordinátor 
+ vedoucí 
oddělení 

dopravy a 
silničního 

hospodářství + 
partneři  

rozpočet 
ZM a 
MA21 

minimálně jedno 
setkání za rok 

x ano 

3.3.2 Podporovat 
cyklodopravu ve 
městě a zajistit 
návaznost 
cyklostezek 
s okolními obcemi 

3.3.2.1 
Aktualizace 
koncepce 
cyklodopravy 

2018 cyklokoordinátor  

cyklokoordinátor 
(Odbor rozvoje 

města) + 
partneři  

rozpočet 
města KM 

město bude mít 
vytvořenou koncepci 

cyklodopravy 
x ano 

3.3.2.2 Budovat 
stezky pro 
dopravu na kole  

2017 - 
2019 

cyklokoordinátor 

cyklokoordinátor 
(Odbor rozvoje 

města) + 
partneři   

rozpočet 
města KM 

realizace aktivity x ano 



3.3.2.3 Pořádání 
pravidelných 
městských 
cyklojízd  

2017 - 
2019 

cyklokoordinátor 
cyklokoordinátor 

+ partneři  

rozpočet 
ZM a 
MA21 

realizace minimálně 1 
cyklojízdy za rok 

x ano 

3.4 Snížení 
prašnosti ve 
městě 

3.4.1 Realizovat 
opatření na 
snížení prašnosti, 
zejména 
drobného 
polétavého 
prachu 

3.4.1.1 Průběžně 
obměňovat zeleň 
ve městě za 
méně alergizující 
druhy  

2017 - 
2019 

vedoucí Odboru 
správy majetku a 

služeb 

referent Odboru 
správy majetku a 
služeb, městská 
zeleň + partneři 

rozpočet 
Odboru 
správy 

majetku a 
služeb 

realizace aktivity 
zeleň se bude 

obměňovat dle 
potřeby 

ano 

3.4.1.2 Podání 
žádosti o dotaci 
na měření 
prašnosti ve 
městě a 
vytvoření mapy 
prašnosti 
(Zdravotní ústav 
Ostrava) 

2017 - 
2019 

koordinátorka 
ZM a MA21 

Odbor rozvoje 
města  

20% 
spoluúčas

t z 
rozpočtu 

města  

Město bude mít 
vytvořenou mapu 

prašnosti. 

Dotaci vyhlásilo 
MŽP. Žádat lze 

min. 300 tis. Kč a 
max. 1 mil. na 

projekt. 
Spoluúčast 

města je 20% při 
získání dotace.  

ano 

3.4.1.3 Podání 
žádosti o dotaci 
na kontinuální 
měření prachu 

2017 
koordinátorka 

ZM a MA21 
Odbor rozvoje 

Města  

20% 
spoluúčas

t z 
rozpočtu 

města  

realizace aktivity 

Dotaci vyhlásilo 
MŽP. Žádat lze 

min. 300 tis. Kč a 
max. 1 mil. na 

projekt. 
Spoluúčast 

města je 20% při 
získání dotace.  

ne 

CÍL 
OPATŘENÍ 
(SKUPINA 
AKTIVIT) 

AKTIVITA Termín Garant Realizuje 
Zdroj 

financí 
Indikátory plnění Poznámka  Probíhající 



4.1 Bude 
podporována 
účast občanů na 
screeningových 
programech 
neinfekčních 
nemocí 
(preventivní 
vyšetření) 

4.1.1 Podpořit 
různými formami 
účast občanů na 
screeningových 
vyšetřeních  

4.1.1.1 
Informační 
kampaň o 
významu 
preventivních 
vyšetření v rámci 
Týdne Zdraví  

2017 - 
2019 

koordinátor ZM 
a MA21 

koordinátor 
projektu ZM a 

MA21 + partneři 
(SZŠ a jiní) 

rozpočet 
ZM a 

MA21 + 
dotace 

minimálně 500 
zapojených občanů v 

rámci akce 

finanční 
spoluúčast SZŠ 

Kroměříž, 
zdravotních 
pojišťoven a 

partnerů 

ne 

4.1.1.2 Odběr 
krve na glykémii, 
cholesterol, 
měření TK, atd. v 
rámci 
Mezinárodního 
Dne 
Ošetřovatelství 

2017 - 
2019 

koordinátor ZM 
a MA21 

koordinátor 
projektu ZM a 

MA21 + partneři 
(SZŠ) 

rozpočet 
ZM 

600 oslovených a 
vyšetřených občanů 

finanční 
spoluúčast SZŠ 

Kroměříž, 
zdravotních 
pojišťoven a 

partnerů 

ano 

4.1.1.3 
Spolupráce se 
zdrav. zařízeními, 
pojišťovnami - 
mohou se 
prezentovat na 
kampaních 
pořádaných 
městem 

2017 - 
2019 

koordinátor ZM 
a MA21 

koordinátor 
projektu ZM a 

MA21 + partneři 
x 

navázání spolupráce s 
minimálně 1 zdravotní 

pojišťovnou/zdravotním 
zařízením za rok 

x ne 

CÍL 
OPATŘENÍ 
(SKUPINA 
AKTIVIT) 

AKTIVITA Termín Garant Realizuje 
Zdroj 

financí 
Indikátory plnění Poznámka  Probíhající 

5.1 Budou 
podpořeny 
činnosti 
zaměřené na 
zlepšení 
pohybové 
aktivity seniorů 

5.1.1 Podpořit 
programy na 
seznámení seniorů 
s různorodými 
pohybovými 
aktivitami 
 

5.1.1.1 
Zorganizovat 
Dny otevřených 
dveří pro 
seniory v 
tělovýchovných 
zařízeních města 

2018 - 
2019 

koordinátor ZM 
a MA21 

pracovník ZM a 
MA21 + partneři 

rozpočet 
ZM a 
MA21 

zrealizovat aktivitu 

každý rok (2018, 
2019) se 

zorganizuje 
uvedená aktivita 

ne 



 
 
 
 

 5.1.2 Podpořit 
pohybovou 
aktivitu u seniorů 
v rámci 
mezigeneračního 
soužití 

5.1.2.1 
Zorganizovat 
mezigenerační 
turistické 
pochody 

2018 - 
2019 

koordinátor ZM 
a MA21 

pracovník ZM a 
MA21 + partneři 

rozpočet 
ZM a 
MA21 

zorganizovat minimálně 
1 pochod za rok 

každý rok (2018, 
2019) se 

uskuteční min. 1 
pochod 

ne 

  5.1.2.2 
Zrealizovat 
jednorázové 
mezigenerační 
aktivity 

2018 - 
2019 

koordinátor ZM 
a MA21 

pracovník ZM a 
MA21 + partneři 

rozpočet 
ZM a 
MA21 

podpořit minimálně 1 
aktivitu za rok 

za období 2018 – 
2019 se zrealizují 
3 mezigenerační 

aktivity 

ne 

5.2 Zapojit 
seniory do 
dobrovolnických 
aktivit  
  
  
  

5.2.1 Podpořit 
vznik 
dobrovolnického 
centra  

5.2.1.1 Podpora 
dobrovolnických 
aktivit pro 
seniory 

2018 - 
2019 

koordinátor ZM 
a MA21 

pracovník ZM a 
MA21 + partneři 

rozpočet 
ZM a 
MA21 

realizovat aktivitu 

za období 2018 – 
2019 se zrealizují 
3 dobrovolnické 

aktivity 

ne 

5.2.1.2 
Realizovat Den 
seniorů 2017 - 

2019 
vedoucí Odboru 
soc. věcí a zdrav. 

Odbor soc. věcí a 
zdrav. + partneři 

rozpočet 
Odboru 

soc. věcí a 
zdrav. 

realizovat aktivitu 
v období 2017 – 
2019 proběhne 

každý rok 
ano 

5.2.1.3 
Realizovat Den 
úcty ke stáří 

2017 - 
2019 

koordinátor ZM 
a MA21 

koordinátor ZM a 
MA21 + partneři 

rozpočet 
ZM a 
MA21 

realizovat aktivitu 
v období 2017 – 
2019 proběhne 

každý rok 
ano 

5.2.1.4 Senioři z 
jiných měst u 
nás vítáni 2017 - 

2019 

pracovník 
komunitního 

plánování (odbor 
soc. služeb a 

zdrav.) 

pracovník 
komunitního 
plánování + 

partneři 

rozpočet 
Odboru 

soc. věcí a 
zdrav. 

realizovat aktivitu 
v období 2017 – 
2019 proběhne 
aktivita každý  

ano 



5.2.1.5 
Realizovat 
olympiádu 
seniorů 2019 

koordinátor ZM 
a MA21 

pracovník ZM a 
MA21 + partneři 

rozpočet 
ZM a 
MA21 

realizovat aktivitu x ano 

5.3 Budou 
podporovány 
aktivity pro 
získávání 
dobrovolníků 
pro práci se 
seniory 

5.3.1 Podpořit 
aktivity pro 
vyhledávání 
dobrovolníků pro 
práci se seniory 

5.3.1.1 
Zorganizovat 
setkání se 
studenty SŠ a 
sociálními 
partnery 
zařízení pro 
seniory 

2018 - 
2019 

koordinátor ZM 
a MA21 

pracovník ZM a 
MA21 + partneři 

rozpočet 
ZM a 
MA21 

minimálně 50 
oslovených studentů za 

rok 

finanční 
spoluúčast SZŠ 

Kroměříž 
ne 

CÍL 
OPATŘENÍ 
(SKUPINA 
AKTIVIT) 

AKTIVITA Termín Garant Realizuje 
Zdroj 

financí 
Indikátory plnění Poznámka  Probíhající 

6.1 Budou 
podporovány 
aktivity 
zlepšující 
duševní zdraví 
občanů 

6.1.1 Rozvíjet 
komunitní aktivity 
na podporu 
duševního zdraví a 
psychohygieny 

6.1.1.1 Podpořit 
kurzy zaměřené 
na 
psychohygienu 

2019 
koordinátor ZM 

a MA21 
pracovník ZM a 

MA21 + partneři 

rozpočet 
ZM a 
MA21 

zrealizovat v daném 
roce alespoň jeden kurz 

pro veřejnost 
x ne 

6.2 Zvýšit 
informovanost 
občanů v oblasti 
duševního 
zdraví  
 

6.2.1 Podpořit 
vzájemnou 
integraci duševně 
nemocných osob 
s veřejností 

6.2.1.1 
Zorganizovat 
Týden 
duševního 
zdraví (festival) 
pro veřejnost ve 
spolupráci 
s Psychiatrickou 
nemocnicí a 
sociálními 
službami  

2019 
koordinátor ZM 

a MA21 

pracovník ZM a 
MA21 s PN 

Kroměříž + Soc. 
služby města KM 

+ partneři 

rozpočet 
ZM a 
MA21 

realizovat aktivitu x ne 



 6.2.2 Zajistit 
kontakty na 
odborníky v 
oblasti duševního 
zdraví a zveřejnit 
potřebné kroky při 
řešení krizových 
životních situací 

6.2.2.1 Zajistit 
analýzu služeb 
pro veřejnost se 
zaměřením na 
duševní zdraví  

2018 
koordinátor ZM 

a MA21 
pracovník ZM a 

MA21 + partneři 

rozpočet 
ZM a 
MA21 

realizovat aktivitu x ne 

  

6.2.2.2 Připravit 
adresář 
kontaktů při 
řešení krizových 
situací s návody 
na řešení  

2018 - 
2019 

koordinátor ZM 
a MA21 

pracovník ZM a 
MA21 + partneři 

rozpočet 
ZM a 
MA21 

realizovat aktivitu 

adresář bude 
vytištěn v počtu 

500 ks a v el. 
podobě 

zveřejněn na 
webu ZM  

ne 

 


