
  

 
 
 
    

PLÁNOVÁNÍ PRO ZDRAVÍ V OBCÍCH A KRAJÍCH 
- POSTUPY, ZKUŠENOSTI, SPOLUPRÁCE 

Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst 
Akce se koná pod záštitou Kanceláře WHO v České republice 

 

6. října 2011 od 10:00 do 14:00 hod. 
PRAHA, Budova Českého svazu vědeckotechnických společností  

Novotného lávka 5, Praha 1 (sál 319) 

Akce seznámí účastníky s osvědčenými metodami v oblasti podpory zdraví v obcích a krajích. Dozvíte se, jak 
systémově plánovat pro zdraví, jaké k tomu existují nástroje či aktivity a jaké jsou zkušenosti z praxe. Přijďte 
diskutovat o těchto a dalších tématech s odborníky (WHO, SZÚ ad.) i zástupci konkrétních municipalit 
(Litoměřice, Chrudim).  

Akce je určena zejména zástupcům územních samospráv (politikům, pracovníkům úřadů apod.) a všem dalším 
zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.   

 
 

P ROGRAM  
 

 

9:30 – 10:00 Registrace účastníků 
 

Zahájení 

10:00 – 10:50 

Podpora zdraví - úvod k tématu  
• Význam podpory zdraví v ČR, zkušenosti ze zahraničí  
      (Alena Šteflová, ředitelka Kanceláře WHO v ČR) 

• Plánování pro zdraví ve Zdravých městech a regionech  
      (Petr Švec, ředitel NSZM ČR) 

 
DOPOLEDNÍ BLOK  

 
 
10:50 – 12:00  
 

 

Aktivity k podpoře zdraví  
  - odborní partneři, příklady z praxe 
 

• Pohybové aktivity v obcích a jejich rozvoj – výstupy z výzkumu 
(Zdeněk Hamřík, Univerzita Palackého v Olomouci)   

• Aktivní život seniorů – programy, zkušenosti z praxe  
(Kateřina Janovská, Národní síť podpory zdraví)   

• Podpora nekouření ve městech – kampaně, programy, příklady z praxe  
(Šárka Trunečková, Zdravé město Chrudim 
Monika Čapková, Zdravé město Litoměřice)    

 

12:00 – 12:30  Přestávka na občerstvení  

Chcete se dozvědět 
… JAKÉ JSOU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE A SYSTÉMOVÉHO POSTUPU OBCÍ V OBLASTI ZDRAVÍ? 
… PROČ A JAK VYTVOŘIT ZDRAVOTNÍ PLÁN OBCE/? 
… JAKÉ KONKRÉTNÍ OSVĚDČENÉ POSTUPY LZE VE VAŠEM KRAJI/OBCI VYUŽÍT? 



 

 
ODPOLEDNÍ BLOK 

12:30 – 13:30 

Systémový přístup k podpoře zdraví  
• Analýzy zdravotního stavu – zkušenosti, možnosti, výhled spolupráce 

(Miloslav Kodl, Státní zdravotní ústav)   

• 20 let plánování pro zdraví v Libereckém kraji  
(Vladimír Valenta, KHS v Liberci)   

• Zdraví 21 v praxi kraje Vysočina   
(Stanislav Wasserbauer, Státní zdravotní ústav a Dana Kratochvílová,  
Kraj Vysočina)    

 

 
 

13:30 - 14:00  
Diskuse  
a závěr semináře 

 
 
 

 
 
 
 

Na seminář se prosím registrujte nejpozději do 30. 9. 2011 zde: 
www.zdravamesta.cz/sekce_zdravi/registrace 

 

 
Prezentace a další výstupy budou po akci k dispozici pod odkazem: 

www.zdravamesta.cz/sekce_zdravi/ 
 
 
 
Kontakt pro další informace:  
Kancelář NSZM ČR, Marie Pavlíková, T: 725 820 473, E: info@nszm.cz   

 

 Vzhledem k omezené kapacitě sálu mají přednost dříve přihlášení účastníci. 
 Akce je bez účastnického poplatku; pro včas přihlášené účastníky je k dispozici občerstvení. 

 
 
  
 
 
 
 


