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

„ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST – INSPIRACE PRO VÁS“
finance, osvědčená praxe, novinky
5. – 7. listopadu 2008, Hodonín

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

Čtvrtek 6.11.2008 - školení
(MěÚ Hodonín - místnost č. 105 v přízemí, Horní Valy 2)
A,B - paralelní pracovní bloky
A) Začátečníci – Manažerské dovednosti koordinátora
Dotazníkové průzkumy, ankety – základy využití v praxi
Základní tréninkový blok určený zejména pro koordinátory PZM a MA21, příp. politiky PZM a MA21.
Cílem tréninku je týmový nácvik základů manažerských dovoleností,, které tvoří jeden ze základů PZM
a MA21. Zároveň bude školeno téma sociologických technik a průzkumů. Blok je určen všem
koordinátorům PZM a MA21, kteří toto téma neabsolvovali v rámci I. běhu akreditovaného
vzdělávacích programu NSZM.
Lektor: RNDr. Radim Misiaček, Mgr. Tereza Pospíšilová-Vajdová, PhD.

B) Pokročilí – Zdravé město/obec/region – postup ke kvalitě
Rozšiřující tréninkový blok je zaměřený na problematiku kvality postupu v rámci realizace Projektu
Zdravé město a místní Agendy 21, diskutovány budou zejména souvislosti marketingové komunikace
„značky Zdravé město“, pokročilé funkce DataPlánu NSZM a jejich využití, ale i další témata.
Lektor: Tým Kanceláře NSZM

ZAČÁTEČNÍCI

POKROČILÍ

(9:00 – 9:30)

Sdílení zkušeností (začátečníci/pokročilí)
Zdravé město jako marketingová značka
(9:30 – 11:30)
Manažerské dovednosti
vedení týmu – týmová práce
time-management
RNDr. Radim Misiaček
11:30 – 12:30
(12:30 – 15:00)
Manažerské dovednosti
stanovení vlastního postupu
stanovování a vyhodnocování cílů
RNDr. Radim Misiaček
(15:00 – 16:30)
Dotazníkové průzkumy, ankety
využití sociologického výzkumu v praxi
způsoby a možnosti zadávání a
vyhodnocování zkoumaných témat
Mgr. Tereza Pospíšilová-Vajdová, PhD.

(9:30 – 11:30)
pokročilé využití DataPlánu ve Zdravých
městech (portály, strategické rozpočty,
struktura dat v terminálu atp.)
Tým Kanceláře NSZM ČR
PŘESTÁVKA, OBĚD
(12:30 – 15:00)
Postup ke kvalitě
Místní, standardizované a tématické
ukazatele v praxe Zdravého města

(15:00 – 16:30)
Marketing ZM a MA21 - přínosy a silné
stránky
Komunikace vůči místním i celostátním
médiím
Tým Kanceláře NSZM ČR

(16:30 – 17:30)

Sdílení zkušeností (začátečníci/pokročilí)
Zdravé město jako marketingová značka

Pátek 7.11.2008 - školení
(místo bude upřesněno)

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
- portál města/obce/regionu
- strategická dokumentace / zásobník projektů
- karta odboru (pracovníka, subjektu)
- místní ukazatele a expertní indikátory
- terminál – přístup pro koordinátory a další pracovníky úřadu
- editace a správa dat
- aktualizace strategické dokumentace
- aktualizace rozpočtu
- správa místních ukazatelů a expertních indikátorů
- správa zásobníku projektů
- speciální funkce a nástroje DataPlánu
- porovnání projektové kapacity s možností financování z externích zdrojů
- analýza operačních programů (ROP, TOP, JPD)
- porovnání měst
Petr Švec, Vojtěch Kučera - NSZM ČR

12:00

Předání certifikátů účastníkům Podzimní školy NSZM

Na Podzimní školu NSZM 2008 se prosím registrujte nejpozději do 31. 10. 2008 zde:
www.nszm.cz/ps/registrace
Podzimní škola NSZM 2008 je závěrečným blokem již II. cyklu dvouletého akreditovaného programu
pro koordinátory Projektu Zdravé město a místní Agendy 21.

==
Organizační poznámka pořadatelského města k ubytování
Ubytování je doporučeno v hotelu Krystal (tel: 518 391 311, www.hotel-krystal.cz). Zde je zamluven
18 x jednolůžkový pokoj za 480,-Kč a 25 x dvoulůžkový pokoj za 680,-Kč (pokoje jsou se slevou pro
hosty města, jinak by stály cca o 200,-Kč víc), je potřeba se ubytovávat co nejdříve a nahlásit, že jde o
Podzimní školu NSZM (hosté Města). Co nejdříve, protože mají předběžnou objednávku na dalších 60
míst, tak aby nám ta místa neblokovali zbytečně a bez přesné identifikace akce, by jim účtovali normální
cenu.
Další možnosti ubytování: hotel Panon (tel: 518 341 243, 518 343 847 ; www.hotelpanon.cz)
Ubytování si účastníci akce hradí samostatně.

Akce je spolufinancována ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR

