Akreditovaný vzdělávací program
„Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO“

„ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST – INSPIRACE PRO VÁS“
finance, osvědčená praxe, novinky
1. - 3. dubna – Jihlava

Středa 1. 4. 2009 – diskusní workshop
(budova Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57 - místnost B-3.16)
V rámci programu budou prezentovány nejen aktuální informace k financování MA21 a rozvoje
města/obce/regionu, ale také příklady dobré praxe a ukázkové postupy ve společných tématech
Zdravých měst. Akce je určena zejména pro koordinátory, politické zástupce, ale i všechny další
zájemce o Projekt Zdravé město a místní Agendu 21.

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE V

KVALITĚ MÍSTNÍ

AGENDY 21

Zahájení/uvítání, představení programu

10:00

Co je nového ve Zdravých městech, obcích a regionech?
aktuální služby, možnosti spolupráce, novinky ad.

10:30 –11:00

Kancelář NSZM

Kam pro finance?
Revolvingový fond MŽP

11:00 – 13:00

–

výsledky 2. výzvy a příprava 3. výzvy
Zástupce Ministerstva životního prostředí – odbor fondů EU

–

praktické zkušenosti – ukázkové projekty 2.výzvy
Úspěšní žadatelé z 2. výzvy RF MŽP

Přehled dalších relevantních grantových zdrojů pro komunitní plánování,
strategické řízení, kampaně, environmentální vzdělávání ad.,
Martina Kršňáková, Odborný konzultant NSZM pro finanční zdroje

13:00 – 14:00 OBĚD

TÉMATA, KTERÁ VÁS ZAJÍMAJÍ …
Jak pracovat s veřejností ve Zdravém městě/obci/regionu?

14:00 – 15:00

Fórum ZM dle modelu 10P - Desatero problémů
- formulace „desatera problémů“ a realizace ověřovací ankety
- zkušenosti a doporučení pro začátečníky i pokročilé realizátory Fóra
Kancelář NSZM

Zdravá města v praxi – kde se inspirovat?

15:00 – 16:30

-

Praha-Libuš – Bezpečná cesta do školy (Udržitelná doprava)
Uherské hradiště - Ekologizace provozu úřadu (Udržitelná spotřeba a výroba)
Tábor – Strategie rozvoje úřadu (Kvalita veřejné správy)
Šternberk – Úspory energie v základních a mateřských školách (Udržitelná
energetika)
Poděbrady – Komunitní aktivity seniorů ve městě (Zdravé stárnutí)
Ústí n. Labem – Projekt „Umíte si pomoci s první pomocí?“ (Podpora zdraví)

Co máme před sebou?
16:30 – 17:00

Výhled nejbližších plánovaných akcí a aktivit pro Zdravá města/obce/regiony

DOPROVODNÝ PODVEČERNÍ PROGRAM (PO UZAVŘENÍ DISKUSNÍHO WORKSHOPU):
–

-

prohlídky dle zájmu účastníků: katakomby, kolektory, Oblastní galerie Vysočiny
společné posezení, večeře

Čtvrtek 2. 4. 2009 - školení

(ZAČÁTEČNÍCI: Městská knihovna Jihlava, Hluboká 1 - přednáškový sál)
(POKROČILÍ: Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55 - přednáškový sál)

A,B - paralelní pracovní bloky
A) Začátečníci – Metody a techniky práce s veřejností
Teorie komunikace, komunikační dovednosti
Základní tréninkový blok určený zejména pro koordinátory PZM a MA21, příp. politiky PZM a MA21.
Cílem tréninku je praktický nácvik komunikačních technik a dovedností, které tvoří významnou část
aktivit v rámci PZM a MA21. Výstupy školení budou pro účastníky aplikovatelné např. při pořádání
veřejných projednání a kulatých stolů, při týmových pracích na akcích a projektech, koordinaci
Komise ZM a MA21 ad. Blok je určen všem koordinátorům PZM a MA21, kteří toto téma dosud
neabsolvovali v rámci akred. vzdělávacích programu NSZM.
Lektor: Ing. Dana Diváková, Institut komunitního rozvoje, o.s.

B) Pokročilí – Zdravé město/obec/region – postup ke kvalitě
Rozšiřující tréninkový blok je zaměřený na problematiku kvality postupu v rámci realizace PZM a
MA21, diskutovány budou zejména strategické procesy uvnitř municipality, práce se strategickou
dokumentací a principy řízení,práce strategických týmů kvality, ale i další témata. Blok má
charakter diskusního workshopu s prací v týmech.
Lektor: Tým Kanceláře NSZM
(9:00 – 9:15)

SPOLEČNÝ ÚVOD (ZAČÁTEČNÍCI/POKROČILÍ)
Zahájení, program práce, rozdělení do skupin

ZAČÁTEČNÍCI
(9:15 – 11:30)
Metody a techniky práce s veřejností
-

Práce s veřejností – základní techniky,
postupy, doporučení
jak připravit úspěšný kulatý stůl – oslovení
veřejnosti, nábor účastníků
Ing. Dana Diváková
11:30 – 12:30

ZAČÁTEČNÍCI
(12:30 – 16:00)
Komunikační dovednosti
nácvik přehledného sdělení k PZM a MA21
zapojení obtížně zapojitelných cíl.skupin
problémoví účastníci jednání vedení
pracovních skupin

Ing. Dana Diváková

POKROČILÍ
(9:15 – 11:30)
Strategické procesy, postup ke kvalitě
Práce se strategickou dokumentací
(souvislosti, sledování, vyhodnocování)
Druhý ročník Fóra ZM k „10P“
Strategické týmy kvality
Tým Kanceláře NSZM
PŘESTÁVKA, OBĚD

POKROČILÍ
(12:30 – 16:00)
Strategické procesy, postup ke kvalitě
Postup k pokročilým kategoriím MA21
Plány zlepšování PZM a MA21
Společná témata v praxi – přínosy,
souvislosti, zapojení, komunikace
Další témata dle zájmu účastníků
Tým Kanceláře NSZM

(16:30 – 18:00)

SPOLEČNÝ BLOK (ZAČÁTEČNÍCI/POKROČILÍ)
Postup dle Kritérií MA21 – plnění dokumentace k jednotlivým kritériím, plnění kategorii.
Práce s Databází MA21. Souvislost s Cenami MV za kvalitu ve veřejné správě.

DOPROVODNÝ PODVEČERNÍ PROGRAM (PO UZAVŘENÍ ŠKOLICÍ ČÁSTI):
- prohlídka pivovaru
- společné posezení, večeře, hudba

Pátek 3. 4. 2009 - školení
(počítačová učebna ZŠ Jihlava, Seifertova 5 - učebna VT)
TRÉNINK PRÁCE S DATAPLÁNEM NSZM (ZAČÁTEČNÍCI + POKROČILÍ)
Tréninkový blok určený pro praktický nácvik využívání DataPlánu NSZM – zejména z pohledu koordinátora PZM
a MA21 jako administrátora dat.

9:00 – 12:00

Školení k práci s DataPlánem
Základní orientace v terminálu koordinátora / pověřeného pracovníka
Vyhodnocení komunitního plánu – řešení DESATERA PROBLÉMŮ (2. rok)
Aktualizace komunitního plánu - po projednání DESATERA PROBLÉMŮ (1.
rok)
Správa a editace místních ukazatelů / tématických indikátorů
Správa a editace subjektů (struktura úřadu a externích organizací)
Zásobník projektů (správa a editace projektových záměrů)
Rozpočet / Strategický rozpočet (správa a aktualizace dat) – týká se
koordinátorů měst zavádějících strategickou dokumentaci do struktury úřadu
(kategorie B dle MA21)
Další individuální konzultace dle zájmu a potřeby (doporučeno předem
nahlásit témata ke konzultaci)
Petr Švec, Vojtěch Kučera - NSZM ČR

12:00

Předání certifikátů účastníkům Jarní školy NSZM

Na Jarní školu NSZM 2009 se prosím registrujte nejpozději do 27. 3. 2009 zde:
www.zdravamesta.cz/js/registrace
Jarní škola NSZM 2009 je prvním blokem již III. cyklu dvouletého akreditovaného programu pro
koordinátory Projektu Zdravé město a místní Agendy 21.

==
Pravidla účasti na školách NSZM:
-

první den škol NSZM (celostátní diskusní workshop) je otevřen všem zájemcům o řešená
témata nejen z členských municipalit NSZM

-

další dny škol NSZM (školení s nácvikem dovedností) jsou určeny přednostně koordinátorům
MA21

-

o

v případě účasti koordinátorů MA21 z NEčlenských municipalit NSZM je třeba doložit
doklad o ustanovení do funkce oficiálního koordinátora (pro koordinátory MA21 z řad
veřejné správy je účast zajištěna zdarma, pro ostatní koordinátory MA21 je účast
zpoplatněna)

o

v případě účasti zástupů úřadu členských municipalit NSZM, kteří nejsou ve funkci
oficiálního koordinátora MA21 bude účast umožněna pouze s ohledem na kapacitní
možnosti příslušného školicího bloku (tito účastníci škol nebudou zařazeni do praktických
nácviků, ale mohou se účastnit jako přihlížející)

závěrečný certifikát v rámci jednotlivých škol NSZM bude udělen jen na základě kompletní
účasti na příslušném školicím bloku (2,5 dne)

Akce je spolufinancována ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR

