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ASOCIACE NSZM ČR
Zdravá města, obce, regiony v Česku

136 členů NSZM (města, kraje, obce, MAS, mikroregiony) – 57% obyvatel ČR
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DobraPraxe.cz/soutez

http://www.dobrapraxe.cz/soutez


Ambasadoři &
Referenční Zdravá 

města

. kultura

. participace
mladých

. strategické řízení

. cestovní ruch 

. senioři

. rodinná politika



PARTI-
CIPACE

STRATEGIE

DATA

DOBRÁ
PRAXE

VZDĚLÁVÁNÍ

OSVĚTA







© NSZM ČR 11

ZdravaMesta.cz/Mladeforum nebo /Skolniforum

188 Mladých 
a Školních fór,

participativní rozpočty 
ve školách 

. facilitace . metodika 
. propagace . hlasování

http://www.zdravamesta.cz/mladeforum
http://www.zdravamesta.cz/skolniforum
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Data o vašem městě

Jak sledovat rozvoj,
možnost srovnat se 
s ostatními



• sada 200 online indikátorů s daty pro Vaše MĚSTO
• sada 300 online indikátorů s daty pro Vaše ORP
• sada a graf klíčových indikátorů udržitelného rozvoje

- garantováno Univerzitou Karlovou
• porovnání (benchmark) Vašeho města s jinými městy v Česku,

tj. s průměrem podobných měst i s jednotlivým vybraným městem
• porovnání Vašeho ORP s jinými v Česku,

porovnání Vašeho města i ORP s Vaším krajem
• trendy dat od roku 2006
• pravidelná aktualizace dat z národních institucí
• doplnění dalších indikátorů dle Vašeho požadavku 

(pokud jsou online dostupné)
• zařazení do skupiny uživatelů služby - možnost konzultací, setkávání ap.

cityDATA: indikátory, data, benchmark
podpora data-based a online smart operací s daty o městě

https://terminal.dataplan.info/cz/x/indikatory-2/online-indikatory-mesto
https://terminal.dataplan.info/cz/x/indikatory-2/online-indikatory-orp


INDIKÁTORY pro ORP (300 ks) / pro MĚSTO (200 ks) 

DataPlán NSZM
–> indikátory ORP
–> indikátory Obec

https://terminal.dataplan.info/cz/x/indikatory-2/online-indikatory-orp
https://terminal.dataplan.info/cz/x/indikatory-2/online-indikatory-obec






Galerie indikátorů 
pro veřejnost



Projekty Vašeho města

… pro vedení města 
i veřejnost



• přehledná a efektivní online evidenci místních projektů i námětů
•uspořádání projektů v komplexním ZÁSOBNÍKU podle mnoha parametrů (stav 
přípravy/realizace, typ ap.)
•organizér pro členění projektů do mnoha různých skupin - např. "hlavní Zásobník" nebo 
"vzdušné zámky"
•možnost doplnění podrobných informací, technické dokumentace i fotodokumentace
•možnost doplnění financí k projektu, i podle jednotlivých let
- automatizovaný vznik AKČNÍHO PLÁNU
•přiřazení každého projektu konkrétní osobě - garantovi - a případně jím pověřeným editorům
•sdílení přehledu o projektech napříč celým úřadem i komisemi a výbory
•automatizovanou sestavu pro pravidelný monitoring realizace projektů pro vedení města / 
zastupitelstvo
•webovou GALERII PROJEKTŮ k propagaci vybraných projektů pro veřejnost
•doplnění dalších projektů dle Vašeho požadavku (např. z XLS a DOC podkladů)
•zařazení do skupiny uživatelů služby - možnost konzultací, setkávání ap.

cityPROJEKT: zásobníky, monitoring, propagace
podpora pro akční plány, implementaci, evidenci projektů i námětů



Galerie 
projektů 
pro veřejnost 
[zde]

https://www.zdravamesta.cz/cz/breclav/galerie-projektu


Karta projektu 
pro veřejnost 
[zde]

https://www.zdravamesta.cz/cz/steti/galerie-projektu?id=cba963e71f6e214f54b6665c8aded410


Akční plán: Monitoring projektů pro vedení města
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www.ZdravaMesta.cz/TV

http://www.zdravamesta.cz/TV




YouTube NSZM
. Záznamy online akcí
. Informační videa
. Dobrá praxe z měst



Facebook NSZM

31 000 sledujících
3 tematické diskusní skupiny



9.–11. listopadu 2022 
KRAJ VYSOČINA ve spolupráci s městem JIHLAVA
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PROČ a JAK
TO CELÉ 

DĚLÁME / DĚLÁTE?
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Národní síť Zdravých měst ČR

E: nszm@nszm.cz
M: 602 500 639
W:  www.ZdravaMesta.cz

KONTAKT

http://www.zdravamesta.cz/

