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

„ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST – INSPIRACE PRO VÁS“
finance, osvědčená praxe, novinky
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
10:00 – 10:45

KVALITĚ MÍSTNÍ

AGENDY 21 – CO NOVÉHO?

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

10:45 – 12:30

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

Na Diskusní seminář se prosím registrujte nejpozději do 27.10.2009
na adrese: www.zdravamesta.cz/ps/registrace

