Akreditovaný vzdělávací program
„Mí stní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WH O“

„ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST – INSPIRACE PRO VÁS“
finance, osvědčená praxe, novinky

Středa 5.11.2008 – diskusní workshop
(Lázně Hodonín - konferenční sál, Měšťanská 140)
Akce je určena všem zájemcům o sdílení efektivních a kvalitních postupů v praxi měst a úřadů. Hlavními
tématy jsou osvědčené možnosti spolupráce uvnitř úřadu a s partnery, a zároveň systémový
postup v rámci vybraných oblastí rozvoje města (úspory energií, kvalita řízení).
Akce je zacílena zejména na koordinátory, politické zástupce, ale i všechny další partnery o program
Projekt Zdravé město a místní Agenda 21.

DOPOLEDNÍ BLOK:

PARTNERSTVÍ A ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
Zahájení/uvítání, představení programu

10:00

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

10:30 –11:00

Kancelář NSZM ČR

Jak na úřad a partnery města? – ukázky spolupráce a formy partnerství
11:00 – 12:00

-

Úřad - spolupráce napříč odbory – Hodonín
- spolupráce v rámci manažerského týmu – Ústí nad Labem
Děti a mládež – možnost zapojení do aktivit Zdravého města – Litoměřice
Podnikatelé – ukázky spolupráce se Zdravým městem – Mladá Boleslav, Vsetín
Neziskové organizace – systém spolupráce v rámci kraje – Vysočina

Jak na veřejnost? – zapojení obyvatel do dění ve městě/obci/regionu

12:00 – 13:00

-

Fórum ZM – role koordinátora, politika a komise
Desatero problémů – zkušenosti, osvědčené postupy
Anketa pro veřejnost a její zpracování
Moderovaná diskuse se zástupci vybraných Zdravých měst

13:00 – 14:00 OBĚD
ODPOLEDNÍ BLOK:

TÉMATA, KTERÁ VÁS ZAJÍMAJÍ – ENERGETIKA, KVALITA ŘÍZENÍ

Úspory energií a energetický management

14:00 – 15:00

-

Udržitelná energetika – společné téma Zdravých měst, obcí a regionů
(aktuální projekty, přehled zapojených municipalit)

-

Energetický management
(výsledky průzkumu, doporučené postupy a řešení, projektové možnosti)
Porsenna, o.p.s., Kancelář NSZM ČR

Kvalita řízení za využití DataPlánu NSZM – inovace, zkušenosti

15:00 – 16:00

-

Využití informačního systému DataPlán NSZM – stávající zkušenosti, výhled
Strategické rozpočty – pilotní města
Terminály pro vedoucí pracovníky
Moderovaná diskuse se zástupci vybraných Zdravých měst

Co máme před sebou?
16:00 - 16:30

- výhled nejbližších plánovaných akcí a aktivit pro Zdravá města/obce/regiony

Na Diskusní seminář (příp. celou Podzimní školu NSZM 2008) se prosím
registrujte nejpozději do 31. října 2008 zde: www.nszm.cz/ps/registrace

