ZDRAVÝ LIBERECKÝ KRAJ
Liberecký kraj se v roce 2011 stal členem Národní sítě Zdravých měst České republiky. Jedná se
o zájmové sdružení právnických osob a realizuje projekt Zdravé město/Zdravý kraj v České republice ve
spolupráci s evropskou kanceláří Světové zdravotnické organizace. Projekt má průřezový charakter
a je primárně zacílen na uplatňování principů udržitelného rozvoje na místní úrovni (místní Agenda 21).

„Zdravou může být obec, která se
systematicky a dlouhodobě zabývá
zdravím, kvalitou života a udržitelným rozvojem a ptá se svých obyvatel na jejich názory. Nejedná se tedy
pouze o stav životního prostředí, ale
zejména zdravý životní styl lidí a odpovědnost vůči budoucím generacím.”

Členové Národní sítě Zdravých měst ČR
v Libereckém kraji
stav k 1. 1. 2018
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V rámci programu Zdravý Liberecký kraj je důležitá
spolupráce veřejné správy, podnikatelské sféry
a neziskového sektoru. Liberecký kraj podporuje
nestátní neziskové organizace ﬁnančně, metodickým vedením i individuálním poradenstvím
prostřednictvím koordinátora neziskového sektoru a místní Agendy 21.
Pro potřeby evidence neziskového sektoru jsou
považovány za nestátní neziskové organizace ty
subjekty, které mají uvedenu v Registru ekonomických subjektů jednu z následujících právních
forem:
obecně prospěšná společnost,
nadace,
nadační fond,
ústav,
spolek,
ČESKÁ
LÍPA
pobočný spolek.
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K 31. 12. 2017 bylo v Libereckém
kraji evidováno celkem 5 234
neziskových subjektů.
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