
 
 

Akred i tovaný vzdě l ávac í  program  
„Mís tn í  Agenda 21 a  Pro jekt  Zdravé měs to  WHO“ 

 
 

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

 

4. - 6. listopadu 2009, Kopřivnice 
 
 

Středa 4. 11. 2009 – diskusní seminář 
(Kulturní dům Kopřivnice, Obránců míru 368, Kopřivnice – velký sál) 

 
V rámci programu budou prezentovány nejen aktuální informace k financování a rozvoji MA21, ale 
také typové aktivity koordinátora ZM a MA21. Akce je určena zejména pro koordinátory, 
politiky, ale i všechny další zájemce o Projekt Zdravé město a místní Agendu 21.  

 
ROZVOJ V KVALITĚ MÍSTNÍ AGENDY 21 – CO NOVÉHO? 

10:00 – 10:45 

Zahájení, přivítání účastníků a představení hostitelského města  
      D. Rysová, místostarostka a politička PZM a MA21 Kopřivnice 

Představení programu a aktualit NSZM  
      P. Švec, ředitel NSZM 

Místní agenda 21 – novinky, postupy, finance   

10:45 – 12:30 

Revolvingový fond MŽP – zkušenosti ze 3. a doporučení pro 4. výzvu 
      M. Petrus, Ministerstvo životního prostředí – odb. fondů EU 

Kritéria MA21 – aktuality 
- nové sady kritérií pro obce, mikroregiony, kraje, velká města 
- úprava kategorie „A“, úpravy Databáze MA21 
      M. Petrová, Ministerstvo životního prostředí – odd. vzdělávání a osvěty 

Společná témata – místní Agenda 21 v praxi 
- Udržitelná doprava, Udržitelná energetika – vyhodnocení, další postup 
- Podpora zdraví, Udržitelná spotřeba a výroba - příprava 
      Zástupce Kanceláře NSZM 

12:30 – 13:30  OBĚD 

TÉMATA, KTERÁ VÁS ZAJÍMAJÍ …  

Zkušenosti kolegů … aneb „Jak rozvíjíme místní Agendu 21 u nás?“  

13:30 – 14:30 

Řízený rozhovor se zástupci pokročilých ZM a MA21 
- hlavní milníky ZM a MA21 (zásadní kroky, změny, aktivity) 
- organizační zázemí, zapojení úřadu; co se daří a co nikoli  

       Zdravá MČ Praha-Libuš, Zdravé město Prostějov 

Zdravá města v praxi – role koordinátora ZM a MA21 

14:30 – 16:30 

Role koordinátora v rámci ZM a MA21 – ukázky činností a postupů 
- Kampaně, akce pro veřejnost, spolupráce s partnery – Litoměřice   
- Koordinace Fóra ZM – Uh. Hradiště 
- Plánování a hodnocení ZM a MA21 – Praha-Libuš 
- Medializace, informace k ZM a MA21 – bude upřesněno    
- Propojení metod kvality - Kopřivnice 
Zástupce Kanceláře NSZM, zástupci pokročilých ZM a MA21- panelová diskuse 

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):  
exkurze v Technickém muzeu Kopřivnice; exkurze v Městském pivovaru Štramberk,  
společné posezení s možností večeře  



 

 
 

Čtvrtek 5. 11. 2009 - školení 
(Muzeum Fojtství, Záhumenní 1, Kopřivnice) 

A,B -  paralelní pracovní bloky 
 

A) Začátečníci –  Nácvik tvorby Logického rámce (využití pro projekty) 
Základní tréninkový blok určený zejména pro koordinátory PZM a MA21, příp. politiky PZM a MA21. 
Cílem tréninku je týmový nácvik zpracování a uplatnění metody Logického rámce využívané (a také 
často povinně vyžadované) při zpracování projektových žádostí, ale i dalších komplexních aktivit 
(kampaní apod.).   

Lektor: Ing. Roman Branberger 

 

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, pokročilé aktivity 
v rámci práci koordinátora PZM a MA21 atp. 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 POKROČILÍ 

(9:15 – 11:30) 

Jak zpracovat přesvědčivý projekt? 
Logický rámec 

- Praktický trénink metody LogFrame na 
modelovém projektu 

 Ing. Roman Branberger 

(9:15 – 11:30)  
Strategické procesy, postup ke kvalitě 
- Logický rámec v pokročilých MA21 
- Činnosti v rámci PZM a MA21 
- E-learning (know-how fórum) – využití 

Tým Kanceláře NSZM  
 

11:30 – 12:30    PŘESTÁVKA, OBĚD 
 

ZAČÁTEČNÍCI POKROČILÍ 

(12:30 – 16:00)  

Jak zpracovat přesvědčivý projekt? 
Logický rámec 

- Praktický trénink metody LogFrame na 
modelovém projektu  

 Ing. Roman Branberger 

(12:30 – 16:00)  
Strategické procesy, postup ke kvalitě 
- Řízení kvality (propojení metod, směrnice) 
- Obhajoby „B“, příprava “A“  
- Práce s výstupy PZM a MA21 (10P, …) 
- Další témata dle zájmu účastníků 
                                      Tým Kanceláře NSZM  

(16:30 – 18:00) 

SPOLEČNÝ BLOK (ZAČÁTEČNÍCI/POKROČILÍ) 
Prezentace výstupů práce na Logickém rámci.  

Kompletní přehled činností koordinátora. 
Práce s komunitním plánem – příprava, projednání, plnění, vyhodnocení. 

 

 
DOPROVODNÝ PODVEČERNÍ PROGRAM (PO UZAVŘENÍ ŠKOLICÍ ČÁSTI): 
- společné posezení, večeře, bowling  
 

 
 



 
 

Pátek 6. 11. 2009 - školení 
(ZŠ dr. Milady Horákové, Obránců míru 369, Kopřivnice) 

 
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 novém vizuálním prostředí DataPlánu 
- Rozvojové záměry 
- Očima lidí 
- Rozpočet 
- Měření úspěchů 
- Co kdo dělá 
- Společná témata 

- Terminál koordinátora / pověřeného pracovníka 
- Tvorba a aktualizace komunitního plánu – 10P 

- Další individuální konzultace dle potřeby (doporučeno předem nahlásit témata) 
Petr Švec, Vojtěch Kučera - NSZM ČR 

12:00 Předání certifikátů účastníkům Podzimní školy NSZM 
 

 
Na Podzimní školu NSZM 2009 se prosím registrujte nejpozději do 27.10.2009 zde: 

www.zdravamesta.cz/ps/registrace 
 

Podzimní škola NSZM 2009 je třetím 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     
 


