Chcete se dozvědět
… JAK POSTUPOVAT PŘI TVORBĚ STRATEGICKÉHO PLÁNU?
… JAKÉ JSOU MOŽNOSTI ODBORNÉ SPOLUPRÁCE V RÁMCI STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ?
… JAKÉ KONKRÉTNÍ OSVĚDČENÉ POSTUPY LZE VE VAŠEM MĚSTĚ/OBCI/MĚSTSKÉ ČÁSTI VYUŽÍT?

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ V OBCÍCH
- METODY, ZKUŠENOSTI, SPOLUPRÁCE
(Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst)

10. května 2012 od 10:00 do 13:30 hod.
PRAHA, Budova Českého svazu vědeckotechnických společností
Novotného lávka 5, Praha 1 (sál 417)
Akce je určena zejména zástupcům územních samospráv (politikům, pracovníkům úřadů apod.) a všem dalším
z řad odborné i laické veřejnosti se zájmem o přípravu či aktualizaci strategií rozvoje obce a regionu a jejich
rozvoje.

PROGRAM
9:30 – 10:00

Registrace účastníků

Strategické plánování a řízení - úvod k tématu
•

Strategické řízení v praxi – Databáze strategií
(Igor Hartmann, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)
Strategické plánování a řízení na národní úrovni – význam a praxe; projekt Databáze
strategií – knihovna strategických dokumentů a systém pro řízení a přípravu strategií,
vazba na přípravu nového programovacího období EU

10:00 – 10:50
•

Metodika přípravy veřejných strategií
(Lukáš Kačena, spol. Ernst & Young)
Vznik Metodiky pro přípravu strategií – koordinace aktivit na národní úrovni, ukázky
silných a slabých míst z praxe

DOPOLEDNÍ BLOK - Příprava strategií a řízení na národní úrovni: ukázky z praxe
•

Strategické plánování a řízení ve Zdravých obcích a regionech
(Petr Švec, Národní síť Zdravých měst ČR)
Význam strategického řízení na místní úrovni; služby a nástroje asociace NSZM ČR pro
své členy, praktické ukázky využití systému DataPlán

10:50 – 12:00

•

Strategické řízení v rámci úřadu – propojení strategických dokumentů
(Zdravé město Dobříš - Dagmar Smrčinová a Eva Marvanová)

•

Strategie města v kvalitě místní Agendy 21 - strategický tým, propojení
s rozpočtem, kategorie „A“ MA21
(Zdravé město Chrudim – Šárka Trunečková)

12:00 – 12:20

Přestávka na občerstvení

ODPOLEDNÍ BLOK - Příprava strategií a řízení na národní úrovni: ukázky z praxe

12:20 – 12:50

12:50 - 13:30

•

Strategické plánování komunitním způsobem v MČ Praha 21
(Zdravá městská část Praha 21, Újezd n. Lesy - Pavel Roušar a Iva Hájková)

•

Příprava strategie na úrovni malé obce
(Zdravá obec Křižánky - Jan Sedláček a spol. EKOTOXA s.r.o. - Jiří Krist)

Diskuse
a závěr semináře

Na seminář se prosím registrujte nejpozději do 4. 5. 2012 zde:
www.ZdravaMesta.cz/strateg-sekce/registrace

Kontakt pro další informace:
Kancelář NSZM ČR, Marie Pavlíková, T: 725 820 473, E: info@nszm.cz
¾
¾

Vzhledem k omezené kapacitě sálu mají přednost dříve přihlášení účastníci.
Akce je bez účastnického poplatku; pro včas přihlášené účastníky je k dispozici občerstvení.

Akce je pořádána v rámci Národního programu kvality.

