Šampion zdravlja

Utorak, 29 Ožujak 2011 08:51

Koordinacijski odbor Projekta "Zagreb zdravi grad" raspisuje javni poziv za predlaganje
"Šampiona zdravlja". "Šampion zdravlja" je osoba iz svakodnevnog života, iz susjedstva koja
svojim djelovanjem podiže svijest ljudi u svojoj okolini o različitim problemima koji utječu na
zdravlje.

"Šampion zdravlja" djeluje lokalno – u školi, obitelji, na radnom mjestu, kvartu ili gradskoj
četvrti. Angažiranjem usmjerenim na unaprjeđenje zdravlja ljudi u svojoj okolini, promoviranjem
zdravih životnih stilova i navika, unaprjeđenjem urbanog okruženja koje utječe na zdravlje on
doprinosi stvaranju zdravijeg Zagreba.

"Šampion zdravlja" je:

– pojedinac koji je svojim angažmanom potaknuo promjenu koja pozitivno utječe na zdravlje
njegovih sugrađana
– pojedinac koji je svojim djelovanjem inspirirao druge i potaknuo ih na akciju
– pojedinac koji ima razvijenu svijest o utjecaju okoline na zdravlje
– pojedinac koji je pokretanjem određene inicijative učinio pomak u svojoj zajednici prema
zdravijem okruženju
– pojedinac koji je na bilo koji način doprinjeo poboljšanju kvalitete života u našem gradu

Kriteriji za dodjelu titule "Šampion zdravlja" su slijedeći:

- titula se dodjeljuje pojedincu – pokretaču promjena u zajednici;
- u prijavi se mora opisati slijedeće:
- osobno djelovanje i angažiranost osobe koja se prijavljuje / ili koju netko drugi prijavljuje;
- način na koji je osoba pridonijela podizanju kvalitete života druge/ih osobe/osoba ili zajednice;
- način na koji osoba promiče zdrave životne stilove i navike, te je kao takva bila primjer
drugima i na taj način utjecala na izbor zdravih životnih stilova i navika;
- kako je osoba unaprijedila neke pojave ili procese u svojoj okolini i na taj način unaprijedila
okruženje u kojem radi i/ili živi u cilju pozitivnog utjecaja na zdravlje ljudi;
- aktivnost/djelovanje mora biti ostvareno tijekom 2010. godine
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Znate li nekog tko odgovara ovom opisu? Nekoga tko je svojim entuzijazmom i zalaganjem
potaknuo promjenu i doprinio zdravlju svojih sugrađana tijekom 2010. godine? Pošaljite svoje
prijedloge do 4. travnja 2011. godine na adresu Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje, Trg S.
Radića 1 s naznakom PRIJEDLOG ZA ŠAMPIONA ZDRAVLJA,
fax: 6101 502 ili e-mail zdravstvo@zagreb.hr i slijedećim podacima:

Ime i prezime:
Godina rođenja:
Kratak opis aktivnosti:
Kontakt osoba (telefon i adresa):

Gradski ured za zdravstvo i branitelje uzima za pravo sve pristigle prijave provjeriti, te ih javno
objaviti.

Zagreb.hr
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