Setkání partnerů Projektu Brno-Zdravé město
souhrnná zpráva
Kancelář Brno-Zdravé město, Magistrát města Brna
Slavnostní setkání k vyhodnocení Brněnských dnů pro zdraví 2007 se uskutečnilo
dne 5. prosince 2007 v Kongresových prostorách hotelu Continental. Více než 50 zástupců
organizací zapojených do Brněnských dnů pro zdraví se sešlo s představiteli města Brna
a Kanceláře Brno-Zdravé město, aby zhodnotilo 13. ročník této v současnosti nejrozsáhlejší
kampaně podporující zdraví a zdravý životní styl.

V úvodu programu přítomné přivítala 1. náměstkyně primátora města Brna RNDr. Barbora
Javorová a poděkovala zástupcům organizací za přípravu akcí zahrnutých do Brněnských
dnů pro zdraví.
Mgr. Ivana Draholová, vedoucí Kanceláře Brno-Zdravé město, ve svém vystoupení
zhodnotila 13. ročník Brněnských dnů pro zdraví. Z jednodenního programu pořádaného
Kanceláří Brno-Zdravé město tato kampaň postupně přerostla v nejrozsáhlejší a nejdéle
trvající akci svého druhu v ČR. V letošním roce zajistila Kancelář Brno-Zdravé město
novou koncepci propagační kampaně a nový design propagačních materiálů. Programová
brožura tak byla distribuována do všech brněnských domácností. Letošní Brněnské dny
pro zdraví nabídly rekordních 65 akcí, na organizaci desetidenního programu se podílelo
44 organizací a navštívilo je více než 10 tisíc Brňanů.
V závěru svého vystoupení Mgr. Draholová seznámila účastníky setkání s výsledky anketního
šetření, které letos provedla Kancelář Brno-Zdravé město u organizátorů a účastníků
Brněnských dnů pro zdraví.
Brněnské dny pro zdraví se staly u obyvatel města Brna již tradiční a známou akcí.
Jak ukázalo letošní anketní šetření, více než 50% návštěvníků se zúčastnilo i minulých
ročníků, přes 80% navštívilo současně více akcí kampaně.
Mgr. Radek Řeřicha, projektový manažer EU z Oddělení implementace Evropských fondů
MmB seznámil přítomné s nově vznikajícím Integrovaným plánem rozvoje města Brna,
prostřednictvím kterého budou čerpány finanční prostředky fondů EU a podporovány projekty

města Brna, nestátních neziskových organizací, vzdělávacích institucí a malých a středních
podnikatelů.
U příležitosti Brněnských dnů pro zdraví 2007 byl vyhlášen již čtvrtý ročník fotografické
soutěže Fotoparáda. Ocenění za nejlepší snímek předala Marii Klementové z KČT
KUDRNA Brno 1. náměstkyně primátora města Brna RNDr. Barbora Javorová.

Brněnské dny pro zdraví každoročně přinášejí Brňanům nejen inspiraci jak žít zdravěji,
ale také možnost vyzkoušet si rozmanité aktivity pro zdraví, kterým se pak mohou věnovat
celoročně. Mezi zapojenými organizacemi navíc dochází k navazování nových kontaktů
a ke vzniku společných zajímavých aktivit
Na závěr slavnostního setkání k vyhodnocení Brněnských dnů pro zdraví byl vyhlášen termín
příštích Brněnských dnů pro zdraví, které se uskuteční ve dnech 25. září – 5. října 2008.
Fotodokumentaci ze slavnostního setkání i z akcí Brněnských dnů pro zdraví 2007 najdete
na www.zdravemesto.brno.cz
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