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V Praze, 2. èervna 2005

Tisková zpráva Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s.
TIMUR zvedl hlavu
Nestátní neziskové organizace a jednotlivci, kteøí od roku 2001
pøedstavovali Týmovou iniciativu pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR) zabývající
se sledováním indikátorù udržitelného rozvoje a rozvojem mìst a regionù,
založili dne 20. kvìtna 2005 obèanské sdružení se stejným názvem - TIMUR.

Posláním TIMURu je podpora zavádìní indikátorù udržitelného
rozvoje a kvality života ve mìstech a mikroregionech ÈR. Kromì toho se
v&scaron;estrannì snaží podporovat strategické plánování na místní úrovni a zapojování
veøejnosti do tìchto procesù. Tyto snahy a èinnosti nyní zastøe&scaron;í jedna
organizace.

"K na&scaron;emu nemalému potì&scaron;ení poèet spolupracujících mìst,
mikroregionù a dal&scaron;ích partnerù roste. Tím se zvìt&scaron;uje i objem pøíslu&scaron;né agendy,
proto je nutné døíve volné sdružení pevnìji zakotvit a stanovit jasná pravidla.
Podle na&scaron;ich zámìrù nám název a formát obèanského sdružení umožòuje lépe
pøedstavit na&scaron;i èinnost v celé &scaron;íøce a doufáme, že zlep&scaron;í i úspì&scaron;nost na&scaron;í
politiky získávání zdrojù", øíká spoluzakladatel a stávající koordinátor
sdružení Mgr. Viktor Tøebický pøed odjezdem na studijní cestu do vlámských
(severobelgických) mìst.

Informace o èinnosti najdete na internetových stránkách http://www.timur.cz. S pøípadnými
dotazy se obracejte na Josefa Novák, èlena TIMURu a administrátora webových
stránek.

Timur zvedl hlavu. Rozhlédl se po kamarádech, usmál se a
odpovìdìl pøesnì to, co se dalo nikdo se nièeho nebojíte. To znamená, že ani já
se nemusím nièeho bát"

Gajdar, A.: Timur a jeho
parta

Název: TIMUR Týmová iniciativa pro místní
udržitelný rozvoj
Datum narozeni:
http://www.ekopolitika.cz

Powered by Joomla!

Generated: 6 August, 2020, 07:35

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

20.5.2005
Status: obèanské sdružení - dobrovolná nevládní
organizace
Zakladatelé: Simona Kosíková, Miroslav Lupaè,
Josef Novák , Michal Pondìlíèek, Viktor Tøebický
IÈO: 269 98
726
Zaregistrováno pod è. j. VS/1-1/60974/05-5
Pøedseda:
Viktor Tøebický

Dal&scaron;í informace:
Mgr. Josef Novák, Ústav pro ekopolitiku,
o.p.s., Hradební 3, Praha 1
Tel: 224 828
257
E-mail: josef.novak@ecn.cz
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