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www.nszm.cz/

sluzby

https://zdravamesta.cz/sluzby


ZAPOJOVAT,

KOMUNIKOVAT,
KULTIVOVAT (SE)





MÁTE JIŽ „OBJEDNÁNO“ ?
- facilitaci VEŘEJNÉHO FÓRA

- ŠKOLNÍ a MLADÁ fóra   

- POCITOVOU MAPU

- e-ANKETY

využijte naši metodickou podporu



UŽ JSTE VYZKOUŠELI? 

ANKETY po fórech ZDARMA

- 1x ročně e- anketa k ověření výstupů Fóra
- bez instalace SW či aplikace
- i tam, kde není Mobilní rozhlas zaveden  
- www odkaz z webu / FB / radničních novin

PŘIPRAVUJEME
- Participativní rozpočty  



ROZVÍJET 

SPRÁVNÉ VĚCI

SPRÁVNĚ
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nszm.cz/publikace

https://zdravamesta.cz/publikace


VYUŽÍVÁTE?
- „PORTFOLIO“- poradenství na míru ke Q, strategii, procesům, proejktům

- AUDITY udržitelného rozvoje – metodika, experti, podpora

- ZDRAVOTNÍ PLÁNY – expertní pomoc, konzultace

- autom. generované HODNOTÍCÍ ZPRÁVY a přehledy

- eMETODIKU NSZM

využijte naši metodickou podporu



VYUŽÍVÁTE online nástroje v DataPlánu?

- zásobník a EVALUACE PROJEKTŮ

- pro místní DOTAČNÍ SYSTÉM 

- PASPORT majetku
využijte naše nástroje a metodickou podporu



SDÍLET, 

INSPIROVAT,

UČIT SE



www.DobraPraxe.cz
[ inspirace, videa, strategie, porovnání měst ]

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


JSTE U TOHO S NÁMI?
- ŠKOLY Zdravých měst – koordinátoři, politici, tajemníci! 

- WEBINÁŘE tematické a eKONZULTACE nszm.cz/webinar

- celostátní AKCE a SEMINÁŘE NSZM nszm.cz/akce

- ŠKOLENÍ / KURZY strategické řízení a UR 

využijte naše akce a metodickou podporu

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


ZVEME 

VÁS



ZVEME VÁS v první půli 2019

NOVĚ! Cyklus semináře k podpoře zdraví; téma: Obezita dětí: 16. dubna, Jihlava

Setkání MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ: 11.4. Praha 

ŠKOLY ZDRAVÝCH MĚST: 20.-22.3 Liberec /  5.-7.6. Tábor /  6.- 8.11. Havlíčkův Brod

Seminář URBANISMUS A HOSPODAŘENÍ S VODOU: 13. květen, Praha 

e-Konzultace

WEBINÁŘE pro koordinátory (měsíčně)



BÝT ČI NEBÝT

V NSZM? …

…



Národní síť Zdravých měst ČR

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

Jarní Śkola NSZM je podpořena finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na 
realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost

#SkolaNSZM
www.facebook.com/NSZM.CZ
www.ZdravaMesta.cz/video

www.instagram.com/ZdravaMesta
twitter.com/ZdravaMesta

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





