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MÁTE JIŽ „OBJEDNÁNO“ ?

- facilitaci VEŘEJNÉHO FÓRA a proškolení garantů

- ŠKOLNÍ a MLADÁ fóra   

- POCITOVOU MAPU

- intenzivní ŠKOLENÍ k zapojování veřejnosti 

využijte naši metodickou podporu





VYUŽÍVÁTE?
- ŠKOLY Zdravých měst – politici, kolegové z úřadu! 

- WEBINÁŘE – konzultační / tematické nszm.cz/webinar

- celostátní AKCE a SEMINÁŘE NSZM nszm.cz/akce

- akreditovaný KURZ strategické řízení a UR 

- ONLINE Metodiku NSZM

využijte naše akce a metodickou podporu

https://zdravamesta.cz/webinar
https://zdravamesta.cz/akce




VYUŽÍVÁTE?
- AUDITY udržitelného rozvoje – metodika, experti, online podpora

- „PORTFOLIO“ - poradenství k integraci metod kvality 

- ZDRAVOTNÍ PLÁNY – expertní pomoc, konzultace

- ukázkové KONCEPCE a ANALÝZY (klima, kultura, …) nszm.cz/publikace

- autom. generované HODNOTÍCÍ ZPRÁVY a přehledy

využijte naši metodickou podporu

https://zdravamesta.cz/publikace


DataPlán NSZM

- komunitní plán 

- strategické dokumenty

- indikátory

- TERMINÁL koordinátora

termíny
audity UR, …



VYUŽÍVÁTE online nástroje v DtP?

- zásobník a EVALUACE PROJEKTŮ

- pro místní DOTAČNÍ SYSTÉM 

- PASPORT majetku
využijte naše nástroje a metodickou podporu



DobraPraxe.cz
mestomladym.cz mestoseniorum.cz

mesto-pohyb.cz

http://www.dobrapraxe.cz/
http://www.mestomladym.cz/
http://www.mestoseniorum.cz/
http://www.mesto-pohyb.cz/


- témata, výzvy, aktuální informace

- zpětná  vazba, spolupráce s donory

- partnerství vč. mezinárodních možností 

- projektové služby



E-konference 

zpravodaj NSZM CZ/EN

články, rozhovory, 
videospoty

facebook, 
instagram, twitter

facebook.com/NSZM.CZ

twitter.com/ZdravaMesta

instagram.com/zdravamesta/

zdravamesta.cz/video

Připojte se, sdílejte

https://www.facebook.com/NSZM.CZ
https://twitter.com/ZdravaMesta
https://www.instagram.com/zdravamesta/
http://www.zdravamesta.cz/video


ZVEME VÁS v roce 2018
ŠKOLY ZDRAVÝCH MĚST: 21.-23.3 Dačice / 6.-8.6. Rožnov p. R. / 31.10 – 2.11. Břeclav 

Diskusní blok ZDRAVÍ OBYVATEL – TÉMA PŘED KOMUNÁLNÍMI VOLBAMI: 25.4. Praha

SETKÁNÍ KRAJŮ: 15.5. Brno

Seminář CHYTRÉ A UDRŽITELNÉ MĚSTO: 22.5. Praha

OBHAJOBY MA21 V MÍSTĚ : říjen, Kopřivnice, Praha 14, Chrudim, Litoměřice, Jihlava, Zbyslavice

WEBINÁŘE pro koordinátory (měsíčně)

ŠKOLENÍ ÚSC K FACILITACI veřejných projednání (kurzy, nácvik)

PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A METODICKÁ PRÁCE S MĚSTY, OBCEMI, REGIONY





Národní síť Zdravých měst ČR

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

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu 
poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost


