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Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR) vydává tiskovou
zprávu
Probìhlo I.celostátní setkání TIMUR a mìst této skupiny
pod
názvem "TIMUR dokoøán!"
Ve dnech 10. a 11.listopadu 2005 probìhlo v pøátelské a
pracovní atmosféøe v Chrudimi I. mezinárodní setkání Týmové iniciativy pro
místní udržitelný rozvoj, zkrácenì TIMUR. Setkání bylo neformální a nefal&scaron;ovanou
pracovní burzou zku&scaron;eností ze sledování ukazatelù udržitelnosti (dlouhodobých
pozitivních rozvojových trendù) ve mìstech a regionech.
TIMUR vznikl již v
roce 2001 jako spoleèný projekt tøí nevládních organizací (Regionální
environmentální centrum ÈR, Ústav pro ekopolitiku, Agentura Koniklec) zamìøený
na sledování vybrané sady deseti "Evropských indikátorù udržitelného rozvoje"
(blíže k indikátorùm na http://www.timur.cz) ve mìstech a regionech Èeské republiky.

Do trvalého sledování indikátorù udržitelného rozvoje se v
Evropì zapojilo více než 164 mìst a obcí, takže je s èím srovnávat. Pøi
sledování tìchto ukazatelù jde o živé problémy a aktivní èiny zastupitelstev a o
konkrétní statisticky podchytitelná data o kvalitì života ve mìstech a
regionech. Øeè èísel je pøevedena do údajù srozumitelných obèanùm daných mìst a
regionù.
TIMUR byl institucionalizován jako nevládní organizace s
mezinárodními kontakty a podporou (Belgie, Slovensko, Itálie) se kterou na
sledování indikátorù udržitelnosti ve mìstech spolupracuje více než 13 velmi
aktivních mìst a vybrané mikroregiony po celé Èeské republice.

Zástupci mìst a mikroregionù sledujících indikátory
udržitelného rozvoje podle Evropské metodiky a vedení TIMUR se se&scaron;li na spoleèné
první rozsáhlej&scaron;í pracovní konferenci v Chrudimi, kde vyslechli i námìty a
pohledy na situaci v ÈR z úst reprezentantù Slovenska (Dubnica nad Váhom) a
Belgie (University of Gent). Úèastníci absolvovali kromì práce ve skupinách i
diskuse nad sledováním a hlavnì prezentováním statistických ukazatelù nebo
výsledkù &scaron;etøení mezi obyvateli, spoleènou procházku po zaøízeních mìsta
Chrudim, spoleèenský veèer a dal&scaron;í program.

Celostátní setkání bìhem druhého dne do&scaron;lo k nìkterým zajímavým
závìrùm v pracovních skupinách jednotlivých zástupcù, které jsou dostupné na http://www.timur.cz. Program
konference a dal&scaron;í údaje o aktivitách TIMUR jsou umístìny na: http://www.timur.cz/doc/program_cr.pdf.
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