PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
LZE UPLATŇOVAT PROSTŘEDNICTVÍM TZV.
MÍSTNÍ AGENDY 21,
což je program udržitelného rozvoje
pro konkrétní obec nebo region ve 21. století.
Je to dlouhodobý tvořivý proces, kterým můžeme dosáhnout:
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větší spokojenosti obyvatel,
vyšší efektivity lidské činnosti,
předcházení konfliktům a zmenšování rozporů,
zachování a zlepšení kvality životního prostředí,
společné vize do budoucnosti obce/regionu,
nalezení skutečných problémů a různorodějších cest k jejich řešení,
aktivního zapojení lidí do řešení problémů,
řešení problémů, které lidé vnímají jako jejich vlastní problémy,
spolupráce rozdílných společenských a profesních skupin i jednotlivců,
většího chápání práce úřadů a zastupitelů a zvýšení důvěry v jejich rozhodnutí,
zajištění zpětné vazby v řízení města,
lepší společenské atmosféry,
pochopení různých názorů a postojů,
posílení pocitu sounáležitosti s městem,
zachování místních hodnot a zdrojů pro rozvoj města,
místní stability, která ovlivňuje stabilitu v mezinárodním měřítku a je základem udržitelného rozvoje.
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Proces místní agendy 21 zhodnocuje vše, co již bylo uděláno
pro zlepšení kvality života a životního prostředí,
propojuje aktivity a zvyšuje jejich efektivnost.
Místní Agenda 21 je nová metoda řízení a nový styl života. Uznává klíčovou
úlohu místních úřadů pro dosažení místní udržitelnosti.
Je uplatňována nejen ve vyspělých zemích Evropy, ale i po celém světě. V České
republice ji rozvíjejí například: Brno, Český kras, Děčínsko, Kladno, Krnov, Liberec,
Novojičínsko, Poodří, Třebíč, Vsetín a řada dalších míst a regionů.
Více informací o uplatnění místních Agend 21 v ČR i v zahraničí
najdete na adrese http://www.ceu.cz/edu
Informace o průběhu tvorby SP Kostelce nad Orlicí naleznete na
www.kostelecno.cz/strategie
Své náměty, připomínky a nabídky na spolupráci zasílejte na adresu:
Město Kostelec nad Orlicí, Strategie, Palackého nám. 38, 51741 Kostelec nad Orlicí
e-mail: strategie@muko.cz, k dispozici je i schránka na vstupu
do budovy MěÚ a diskusní fórum na webu města.

Zpracováno podle materiálu
PhDr. Aleny Reitschmiedové

(Příloha Zpravodaje č. 4/2006)

JAK ROZVÍJET NAŠE MĚSTO ?

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PRINCIPY
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ?

Vážení občané,
dostává se vám do rukou materiál, který úzce souvisí s přípravou a realizací
Strategického plánu Kostelce nad Orlicí v souladu s rozvojovými trendy 21. století.
Kromě jiného osvětluje pojmy, jež budou předmětem komplexu strategických cílů
s nimiž se budete nadále často setkávat.
Protože usilujeme o to, aby strategický plán (SP) byl srozumitelným a objektivním
materiálem, vycházejícím z reálných potřeb obyvatel města, neziskových organizací a podnikatelských subjektů, budeme vám průběžně předkládat související
informace tak, aby se do procesu jeho tvorby mohl zapojit každý z vás.

1.

propojení základních oblastí života – ekonomické, sociální a životního
prostředí – řešení zohledňující pouze jednu nebo dvě z nich není dlouhodobě efektivní a udržitelné,

2.

dlouhodobá perspektiva – každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska
dlouhodobých dopadů, je třeba strategicky plánovat,

3.

kapacita životního prostředí je omezená – nejenom jako zdroje surovin,
látek a funkcí potřebných k životu, ale také jako prostoru pro odpady
a znečištění všeho

4.

předběžná opatrnost – naše poznání zákonitostí fungujících v životním prostředí je stále ještě na nízkém stupni, a proto je na místě být
opatrní,

5.

prevence – je mnohem efektivnější než následné řešení dopadů; na řešení
problémů, které již vzniknou, musí být vynakládáno mnohem větší množství zdrojů (časových, finančních i lidských),

6.

kvalita života – má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický,
estetický, duchovní, kulturní a další,

7.

sociální spravedlnost – příležitosti a zodpovědnost by měly být děleny mezi země, regiony i mezi rozdílné sociální skupiny; chudoba je
ohrožující faktor udržitelného rozvoje; udržitelný rozvoj je chápán jako
„Trvalé zlepšování sociálních podmínek v rámci ekologické únosnosti
Země“,

8.

vztah lokální a globální – činnosti na místní úrovni ovlivňují problémy
na globální úrovni – vytvářejí je, nebo je mohou pomoci řešit (a naopak),

9.

odpovědnost k budoucím generacím – zajišťujeme budoucím generacím
možnost života ve zdravém prostředí? Nebudou muset spíše řešit problémy,
které dnes my vytváříme a nad kterými přivíráme oči?

10.

demokratické procesy – zapojením veřejnosti již do plánování vytváříme nejen objektivnější plány, ale také obecnou podporu pro jejich
realizaci.

Ing. Ivana Červinková, starostka

Připojte se a podílejte se tak na zlepšení kvality života
v místě, kde žijete!

CO TO JE UDRŽITELNÝ ROZVOJ
„Udržitelný rozvoj nabízí Evropské unii dlouhodobou pozitivní vizi prosperující a spravedlivější společnosti, která může zajistit čistší, bezpečnější a zdravější
životní prostředí, společnosti, která přináší lepší kvalitu života pro nás, naše děti
a vnuky. Dosažení této vize v praxi vyžaduje, aby ekonomický růst podporoval
sociální rozvoj a respektoval životní prostředí, aby sociální politika podporovala
výkon ekonomiky a aby politika životního prostředí byla ekonomicky efektivní.“
Strategie udržitelného rozvoje Evropské unie, 2001

Oblasti udržitelného rozvoje spolu úzce souvisejí
a prolínají se:

ekonomika

životní
prostředí

sociální
oblast

