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Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR) vydává tiskovou
zprávu
"TIMUR dokoøán!"
I.celostátní setkání TIMUR a
spolupracujících mìst
Tento týden, pøesnìji ve dnech 10. a 11.listopadu 2005 (èt a
pá) probìhne v Chrudimi první vìt&scaron;í setkání Týmové iniciativy pro místní
udržitelný rozvoj, zkrácenì TIMUR. Setkání bude pracovní výmìnou zku&scaron;eností ze
sledování ukazatelù místní udržitelnosti (to znamená dlouhodobých pozitivních èi
negativních trendù) ve mìstech.

TIMUR vznikl jako spoleèný projekt tøí nevládních organizací
(Regionální environmentální centrum ÈR, Ústav pro ekopolitiku, o.p.s 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
již v roce 2002. Do sledování indikátorù se dodnes v Evropì zapojilo více než
164 mìst a obcí a 13 mìst a jeden mikroregion v Èeské republice. Pøi sledování
tìchto ukazatelù nejde o bezbøehé pøehledy a diskuse, ale o konkrétní
statisticky sledovatelná data o kvalitì života ve mìstech a regionech.

Dal&scaron;í dùležitou souèásti èinnosti TIMUR je zapojování
veøejnosti do sledování tìchto ukazatelù. Dnes je TIMUR institucionalizován jako
nevládní organizace s mezinárodními kontakty a podporou (Belgie, Slovensko).
Zástupci mìst sledujících indikátory udržitelného rozvoje podle evropské
metodiky spolu se zástupci iniciativy TIMUR a nìkolika zahranièními hosty se
sejdou na spoleèné pracovní konferenci v Chrudimi, kde absolvují kromì práce ve
skupinách i diskuse nad sledováním a hlavnì prezentováním statistických
ukazatelù veøejnosti a voleným zástupcùm mìst. Souèástí pracovní konference je i
náv&scaron;tìva praktických pøíkladù "udržitelných øe&scaron;ení" v hostitelském mìstì a
neformální soutìž o nejvíce udržitelné mìsto v Èeské republice.

Partnerskými mìsty TIMUR jsou:
Chrudim, Vsetín,
Kopøivnice, Krnov, Svitavy, Velké Meziøíèí, Tøebíè, Pelhøimov, Pøíbram, Hradec
Králové, Kladno, Dìèín, Mladá Boleslav a mikroregion
Záhoran.

Konference je otevøená novináøùm bìhem celého trvání - program
je umístìn na:
http://www.timur.cz/doc/program_cr.pdf
http://www.ekopolitika.cz
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Dal&scaron;í informace:

Mgr. Viktor Tøebický
koordinátor projektu
Ústav pro
ekopolitiku, o.p.s.
e-mail: viktor.trebicky@ecn.cz; tel: 224 828
557 nebo na www.timur.cz
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