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GRANTY A PROJEKTY

- témata, výzvy, zpětná vazba - !!! spolupráce s donory

-aktuální informace

-vzdělávání

-partnerství

-projektové služby



Školy NSZM (3x ročně) 
akreditovaný program pro koordinátory ZM a MA21

Odborný seminář k udržitelnému rozvoji
akreditovaný program NSZM pro úřady 

Akreditované VZDĚLÁVÁNÍ



PORADENSTVÍ, METODICKÉ VEDENÍ

online Metodika NSZM

www.metodika.zdravamesta.cz

Individuální poradenství pro členy

(ZM, MA21 a integrace/synergie 
metod a nástrojů kvality)

Webináře NSZM

http://www.metodika.zdravamesta.cz/


FÓRA ZDRAVÝCH MĚST – podpora, facilitace

Metodická podpora pro realizaci FZM

Školní a mladá Fóra 

Pocitové mapy +

==

www.zdravamesta.cz/forum

http://www.zdravamesta.cz/forum


SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE

Galerie udržitelného rozvoje

www.udrzitelne-mesto.cz

Celostátní akce a semináře 
(Konference NSZM, 
Sekce NSZM, setkání krajů a MČ aj.)

http://www.udrzitelne-mesto.cz/


INFOSERVIS , MEDIA

Tematické e-konference

www.zdravamesta.cz/ekonf

Info k aktuálním grantům

Zpravodaj NSZM

Facebook ZM
www.zdravamesta.cz/facebook

www.zdravamesta.cz/video

http://www.zdravamesta.cz/ekonf
http://www.zdravamesta.cu/facebook
http://www.zdravamesta.cz/video


Spolupráce s EXPERTY pro UR (I.) 
AUDITY UR

Vývoj Metodiky hodnocení UR

Metodická podpora pro Audity UR (kat. A, B, C)

Benchmarking témat UR mezi městy

www.mistniagenda21.cz/audit-ur-porovnani

http://www.mistniagenda21.cz/audit-ur-porovnani


Spolupráce s EXPERTY pro UR (II.)
(další témata)

Titulkové (klíčové) indikátory (úroveň ORP III)

Integrace metod kvality (Portfolio)

Tematické strategie (kultura, adaptace aj.)

Metodická podpora pro zpracování Zdravotních plánů



INTERNETOVÉ NÁSTROJE
pro strategické řízení

DataPlán NSZM

- Komunitní plán zdraví

- Strategické dokumenty

- Indikátory

- Audity UR

- Termíny 

- Terminál koordinátora

- ! nástroj pro grantové systémy

- ! pasporty majetku ad. 

Databáze strategií



MOTIVACE, PUBLICITA, ZÁŠTITA

Ocenění pokročilých Zdravých měst, obcí, regionů

- Celostátní konference NSZM

- Ocenění dobré praxe – razítka

Propagace 

- Zpravodaj NSZM, tiskové zprávy, web,…

Záštita 

-Zastřešení zájmů na národní úrovni

-Pomoc s projekty a zdroji





Národní síť Zdravých měst ČR

E: NSZM@nszm.cz
W:  www.ZdravaMesta.cz

KONTAKT



TEMATICKÉ PORTÁLY
pro sdílení dobré praxe i experty

Tematické inspirační portály
www.mestomladym.cz

www.mestoseniorum.cz

www.mesto-pohyb.cz

Zdravotní plány a HIA
www.zdravotniplan.cz

www.healhtimpact.cz

http://www.mestomladym.cz/
http://www.mestoseniorum.cz/
http://www.mesto-pohyb.cz/
http://www.zdravotniplan.cz/
http://www.healhtimpact.cz/

