
Výhody členství v NSZM
Zapojování mladé generace

30. 11. 2021, Ústecký kraj: Krajské diskusní setkání (nejen) Zdravých měst



➢ podpora zdraví, kvality života a udržitelného rozvoje
(zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální 
pohody, ne jenom nepřítomnost nemoci)

Jsme součástí světového a evropského hnutí

2002

➢ vznik Zdravého města Litoměřice, vstup do NSZM



Čím jsme prošli

2002 – deklarace ZM

2003 – osvětové kampaně (>100 kampaní)

2003 – dětské zastupitelstvo

2004 – veřejné fórum (16x)

2006 – komise Zdravého města a MA21 (cca 140x)

2008 – mladé fórum (12x)

2008 – průzkum spokojenosti obyvatel (4x)

2011 – fairtradové město

2013 – ocenění dobrovolníků (8x)

2015 – školní fórum (48x)

2016 – participativní rozpočet (6x)

2018 – Srdcař Litoměřic (4x)

2019 – setkání s občany (2x)

2020 – dobrovolnické centrum



Jak pracujeme

➢ politik

➢ koordinátor

➢ asistent koordinátora

➢ komise – poradní orgán RM

Cíl: propojení subjektů ve městě, 
všichni jsme partneři:

občané

neziskové 
organizace

příspěvkové 
organizace

podnikatelé

veřejná 
správa

školy



S kým spolupracujeme

➢ veřejnost – participace (veřejná fóra, participativní 
rozpočet, osvětové kampaně, dotační program ZML)

➢ děti a mládež (školy) – mladá a školní fóra, zastupitelstvo 
mládeže, osvětové aktivity

➢ příspěvkové organizace – spolupráce při akcích

➢ podnikatelé –spolupráce při akcích, Srdcař Litoměřic

➢ neziskové organizace – spolupráce při akcích, ocenění 
dobrovolníků

➢ odbory MěÚ – spolupráce při participaci a dosud 
s místní Agendou 21

udržitelný rozvoj ve všech aktivitách a vztazích



Čeho jsme dosáhli

místní Agenda 21

2006–2007 kategorie C

2008–2014 kategorie B

od 2015 kategorie A

Liga Národní sítě Zdravých měst

od roku 2007 Šampion

ceny Ministerstva vnitra

2007–2013 za kvalitu veřejné správy

příklady dobré praxe

➢ od roku 2005

➢ 139 příkladů

➢ 30 zpracovaných praxí, 11 razítek dobré praxe



Proč jsme členy NSZM

➢ využití služeb NSZM – metodiky, dataplán

➢ síťování

➢ sdílení úspěšných řešení a příkladů dobré praxe

➢ vzdělávání

➢ podpora při zpracování strategie města

➢ poskytování a výměna informací mezi členy NSZM

➢ podpora při práci s veřejností

➢ hodnocení kvality a zdraví života obyvatel, indikátory

➢ komunikace s veřejností

➢ dostupné informace na jednom místě

viz zdravamesta.cz, zdravemesto.litomerice.cz

https://www.zdravamesta.cz/
https://zdravemesto.litomerice.cz/




➢ aktivní vyjádření mladých k životu konkrétní školy a města

➢ podněty pro zastupitele města

➢ důležité: zpětná vazba

➢ zapojení zastupitelů a zaměstnanců úřadu (vedoucí a 
zaměstnanci odborů)

zastupitelstv
o mládeže

(2003)

stůl mladých na 
veřejném fóru 

(2013)

školní 
fórum
(2015)

mladé 
fórum
(2008)

participativní 
rozpočet

(2018)

Zapojování dětí a mládeže



➢ pod patronací Střediska ekologické výchovy Sever

➢ zástupci litoměřických ZŠ a SŠ

➢ úzká spolupráce se Zdravým městem

➢ zaměřeno na týmovou spolupráci a řešení témat (volný čas dětí 
a mládeže, životní prostředí, 
doprava, život ve školách, 
vlastní projekty, podpora 
školních parlamentů, …)

Zastupitelstvo mládeže Litoměřic (ZaMLit)



➢ 1x ročně 

➢ školní fóra na všech ZŠ (únor) 
zástupci tříd (25 – 30 žáků)
vyškolení učitelé 

➢ mladé fórum (březen) 
zástupci ZŠ a SŠ (cca 50 žáků)
zajišťuje Středisko ekologické 
výchovy Sever

Mladé fórum město

Školní fórum škola, město

Témata:

Zapojování dětí a mládeže



Školní fórum



Mladé fórum



Přijeďte se podívat do Zdravého města Litoměřice

Mgr. Petr Hermann, politik Zdravého města Litoměřice

725 140 793,        petr.hermann@litomerice.cz

Pozvánka do Litoměřic


