
Krajská  hygienická  stanice Libereckého kraje 
se sídlem v Liberci 

Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141 

V Liberci 13. října 2008 
Tisková zpráva 

KONFERENCE OBČAN A ZDRAVÍ 

Pod záštitou a za účasti Libereckého kraje a hlavního hygienika 
ČR se ve čtvrtek 9. října 2008 uskutečnila konference Občan a 
zdraví určená orgánům samosprávy a státní správy, nestátním 
neziskovým organizacím, školám a nadacím. Cílem konference 
bylo posílení úlohy občana, sebepéče, dobrovolnické vzájemné a 
domácí péče v systému zdravotnictví kraje; informovat občanský i 
veřejný sektor o stavu a prioritách zdravotní politiky kraje; 
povzbudit poptávku a plně využít grantový systém kraje v oblasti 
zdravotnictví k efektivnímu naplňování zdravotní politiky kraje.  

V souladu s cílem konference byl program konference rozdělen do 4 tématických bloků.  V prvním 
bloku vystoupili organizátoři a tvůrci zdravotní politiky - člen Rady LK pověřený řízením resortu 
zdravotnictví MUDr. Jaroslav Krutský, Hlavní hygienik ČR MUDr. Michael Vít, Ph.D. a předseda 
pracovní skupiny pro realizaci zdravotní politiky a ředitel KHS LK MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.,              
a seznámili auditorium s prioritami a realizací zdravotní politiky kraje i názorem na úlohu občana              
i občanské společnosti v péči o zdraví. 

Ve druhém bloku věnovanému financím byly prezentovány možnosti čerpání finančních prostředků 
z dotačních programů MZ, z grantového fondu LK, možnost finanční podpory prevence z prostředků 
VZP a zdroje finančních prostředků pro organizace pracující v sociálně –zdravotních oblastech z 
Nadace EuroNisa a z Nadace Preciosa.   

Třetí blok byl zaměřen na příklady dobré praxe (projekty). Prezentován byl projekt Semisex SZŠ a VOŠ 
zdravotnické v Liberci, jehož náplní je/byla sexuální výchova pro pedagogické pracovníky a krajský 
projekt organizace Venkovský prostor – Výchova ke zdravé výživě dětí a mládeže v Euroregionu Nisa. 
Příspěvek Státního zdravotního ústavu v Praze informoval o mezisektorové spolupráci v podpoře zdraví.  

V návaznosti na zdravotní politiku kraje prezentovaly v posledním bloku konference příklady dobré 
praxe a systémové podpory kraje  - Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec, Lidé pro Liberec 
o.s. a  Centrum Generace o.s.  

Pracovní skupina zabývající se Zdravotní politikou Libereckého kraje prezentovala naplňování cílů              
a možnosti ovlivňování zdraví různými subjekty již na dvou konferencích – v roce 2003 konference 
Region a zdraví a v roce 2005 konference Obec a zdraví. Letošní konference oslovením občana              
a občanské společnosti završila etapu práce, v níž dominovala snaha zapojit do realizace cílů Zdravotní 
politiky Libereckého kraje všechny rozhodující úrovně, z nichž lze zdraví ovlivnit tj. region, obec              
a občan. Hojná účast ( stovka účastníků), přednesené referáty i diskuse ukázaly, že záměr byl naplněn. 

Organizátory konference byla Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Krajský úřad Libereckého 
kraje a Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje. Partnery konference byla 
Krajská pobočka VZP a Nadace Preciosa.  
 
 
Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK   
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