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>> představení účastníků akce << 

Metodická podpora NSZM pro města, obce, regiony 
Petr Švec, Jitka Boušková, Národní síť Zdravých měst ČR 

12:00 
– 

12:45 
 

- Aktuality a služby Národní sítě Zdravých měst ČR 

- On-line nástroje NSZM:  Hodnocení dopadů projektů na udržitelný rozvoj 

- Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje 

- Audity udržitelného rozvoje 
 

>> 12:45 – 13:45 přestávka << 
 

 

 

 

 

Úvod, hostitelské město Dačice se představuje  

10:00  
–  

10:30 

- Asociace Zdravých měst, obcí a regionů – uvítání  
Petr Hermann, předseda Národní sítě Zdravých měst ČR 

Uvítání a představení hostitelského města Dačice  
Karel Macků, starosta Zdravého města Dačice, politik Zdravého města 

Praktické využití médií při propagaci Zdravého města Dačice 
Naděžda Mastná, Odbor kultury a cestovního ruchu, Zdravé město Dačice 

Aktuality ministerstev pro města, obce a regiony 

10:30  
–  

11:45 

Ministerstvo životního prostředí – Pakt starostů a primátorů k udržitelné energetice - co, proč a jak? 
Pavla Vidanová, Oddělení politiky a strategií životního prostředí MŽP 

Ministerstvo vnitra – co nového v kvalitě?   
Lenka Švejdarová, Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV ČR  

Ministerstvo pro místní rozvoj – aktuality v oblasti regionálního rozvoje 
Štěpán Nosek, Odbor regionální politiky 

Ministerstvo práce a sociálních věcí – otevřené výzvy určené obcím v OP Zaměstnanost  
Lukáš Krátký  – přehled aktuálních výzev napříč OPZ 
Helena Wenzelová,  Martina Tomová – výzva č. 80  

   - navazují další konzultace pro zájemce o zdroje OPZ se zástupci MPSV v blok od 16h  

 Přijeďte ochutnat atmosféru Zdravých měst a regionů. 

 Poslechněte si aktuality v oblasti veřejné správy a udržitelného rozvoje. 

 Sdílejte dobrou praxi a ukázkové aktivity místních samospráv. 

 Poznejte odborné partnery a možnosti spolupráce s nimi. 

JARO 2018 

ÚVODNÍ SEMINÁŘ   
 
středa 21. března 2018 

DAČICE, Kulturní dům Beseda 

Palackého náměstí 4, 380 01 

 



 

 
Realizováno v rámci projektu NSZM ČR: „Spolupráce obcí ke zvýšení 
kvality veřejné správy za pomoci metody MA21“. Akce je podpořena 
finančními prostředky ESF, které byly poskytnuty z OP Zaměstnanost. 

JARNÍ ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST 2018, Dačice  

Udržitelný rozvoj - téma Kultura  

Kultura, přestože je významným faktorem rozvoje města, bývá často podceňovaným tématem s malým dosahem do strategické či 
územní dokumentace. NSZM ve spolupráci s expertními partnery vyvinula v této souvislosti 2 inovativní přístupy, jak tuto situaci 
řešit. Oba přístupy byly pilotně testovány ve Zdravých městech a nyní jsou k dispozici dalším zájemcům pro využití.  
 

13:45 
– 

14:30 
 

Evaluace kulturních organizací města (pilotně testováno ve městě Litoměřice) 
Tereza Raabová, Culture Matters, expert UR pro téma kultury 

Analýza zázemí města pro kulturu – vazba na GIS (pilotně testováno ve městě Jihlava) 
Olga Škochová, Kvas z.s., expert UR pro téma kultury 

Burza nápadů - inspirace, náměty, postupy   

14:30  
–  

16:00 
 

Křižánky – systém sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Křižánky 
Renata Basovníková, Zdravá obec Křižánky 

Turnov – Kampaň „Nebuď blbá!“ 
Anna Šupíková, koordinátorka Zdravého města Turnov 

Praha 8 – studie Možnosti udržitelné spotřeby a její využití pro odpovědné nakupování v rámci MČ 
Petr Vilgus, místostarosta Zdravé MČ Praha 8; Lenka Černínová, oddělení strategického rozvoje a MA21 

Vyžlovka – GDPR na úrovni malé obce 
Robert Vondrovic, místostarosta Zdravé obce Vyžlovka  

Kampaň „Stromy svobody 1918 – 2018“ 
Miroslava Floriánová, Nadace Partnerství 
 

Podpora služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích – projekt MPSV 
Miroslav Andrt, místostarosta Zdravého města Štětí; Šárka Trunečková, koordinátorka ZM Chrudim 

Tábor – Program „Zachraň záda“: výzva k zapojení se do projektu 
Jana Lorencová, koordinátorka Zdravého města Tábor 
 

>> závěr oficiální části programu << 
následuje doprovodný konzultační blok pro zájemce 

Doprovodný blok  - konzultace pro ZÁJEMCE O PROJEKTY z OP Zaměstnanost  

16:00 
– 

17:00 

 

Volná konzultace se zástupci MPSV otevřená všem zájemcům o čerpání zdrojů OPZ  
  

Doprovodný blok  - konzultace POUZE pro NOVÉ koordinátory Zdravých měst, MA21 

16:00 
– 

17:00 
 

 

Fórum, kulaté stoly, spolupráce s partnery 

Příprava a realizace kampaní 

Finanční zdroje pro rozjezd MA21, ad. 

Volný navazující program 21. března 2018 

1) Exkurze od 18 hod: Zámek Dačice, expozice muzea, prohlídka Dačic  
2) Společenský večer od 20 hod: Hospoda Pod Betonem, V Kaštanech 

Podrobnosti o doprovodném programu naleznete v samostatném dokumentu.  
 

22. a 23. března 2018 - tréninkové vzdělávací bloky 
Součást vzdělávacího programu akreditovaného Ministerstvem vnitra „Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO“, akreditace 
č. AK I./PV–472/2004) 

Jarní škola NSZM 2018 je prvním z celkových tří bloků akreditovaného programu pro koordinátory 

mezinárodních programů Zdravé město a místní Agenda 21. Více informací: www.nszm.cz/js2018   

https://www.dataplan.info/img_upload/f96fc5d7def29509aeffc6784e61f65b/doprovodny-program_1.pdf
http://www.nszm.cz/js2018

