
 

 

LETNÍ ŠKOLA NSZM 2015 
17. - 19. 6. 2015, Jilemnice 

Akce je součástí vzdělávacího programu akreditovaného Ministerstvem vnitra  
 „Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO“ 

 

Středa 17. 6. 2015 – úvodní seminář  
(Jilemnice - Společenský dům Jilm, Roztocká 500) 

 

 Detailní časový rozpis viz samostatný program    

Čtvrtek 18. 6. 2015 – tréninky, školení 
(Jilemnice - Společenský dům Jilm, Roztocká 500) 

8.30 – 16.30 
(12.00 – 13.00 - PŘESTÁVKA, OBĚD) 

3 PARALELNÍ ŠKOLICÍ BLOKY 

A) ZAČÁTEČNÍCI: Medializace a PR – pro koordinátory a politiky MA21 

Základní tréninkový blok určený výhradně koordinátorům či politikům ZM a MA21, kteří téma dosud 

neabsolvovali (účast dalších osob je možná pouze do naplnění kapacity bloku a to podle data 
registrace). Blok bude zaměřen na nácvik komunikace s médii, průběžnou práci na PR Zdravého města 
a MA21, efektivní prezentaci výstupů aktivit ZM a MA21 a spolupráci s důležitými aktéry v oblasti 
medializace apod. 

                                                                                                   Lektorka: Irena Swiecicki                                                                                                                                                                                                   

 

B) ZAČÁTEČNÍCI: Místní agenda 21, medializace a PR – pro asistenty MA21   
     a další zájemce  

Tréninkový blok určený především asistentům koordinátorů MA21, dalším spolupracujícím osobám či 
koordinátorům, kteří již absolvovali školení k medializaci a PR. Blok bude zaměřen na metodické 

postupy k naplňování Kritérií MA21 (příprava kampaní, Veřejného fóra, spolupráce s partnery atp.) 

včetně důrazu na téma PR a medializace aktivit spojených s realizací projektu Zdravé město a místní 
Agenda 21. V rámci bloku bude vyhrazen prostor pro jednotlivé dotazy a diskusi.                                                                                         

Lektoři: Eva Poláčková, Jitka Boušková    

 

C) POKROČILÍ: Postup zavádění strategického řízení a souvisejících   
     procesů 

Rozšiřující blok určený účastníkům, kteří již mají absolvovánu základní část akreditovaného vzdělávání, 
tj. držitelům zlatého certifikátu. Tréninkový blok se zaměří na diskusi o zkušenostech ze zavádění 
MA21 a strategického řízení, s konkrétními příklady z měst a na další důležitá aktuální témata 
pokročilých koordinátorů MA21. Řešené typy situací jsou vybírány ze zkušeností při kvalitní realizaci 
ZM a MA21 a z námětů koordinátorů. 

Lektoři: Dana Diváková, Roman Fišer, Petr Švec 

 



 

 

 

16.30 – 17.00 

SPOLEČNÝ BLOK - PŘEDÁNÍ CERTIFIKÁTŮ ÚČASTNÍKŮM LETNÍ ŠKOLY NSZM 

 

 

DOPROVODNÝ PODVEČERNÍ PROGRAM (PO UZAVŘENÍ ŠKOLICÍ ČÁSTI): 
18:00 hod. – návštěva Krkonošského muzea, radniční věže; společenský večer (Centrum zábavy) 

                             

 

 

 

Pátek 19. 6. 2015 – konzultace a IT školení 

(Gymnázium a SOŠ Jilemnice - Tkalcovská 460, Jilemnice) 

 
 

9.00 – 12.00 

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE 

NÁCVIK PRÁCE SE SYSTÉMEM DATAPLÁN NSZM 
Zástupci Kanceláře NSZM ČR 

 práce se systémem DataPlán 

 strategické plánování a řízení 

 práce s Databází strategií 
 Facebook a využití pro Zdravé město 
 příprava Fóra Zdravého města 
 práce na Komunitním plánu  
 příprava Plánu zlepšování 

 … další témata dle zájmu účastníků 

 

 

 

 

Na akci se prosím registrujte nejpozději do 5.6. na adrese: 

www.ZdravaMesta.cz/ls/registrace 

 

 

 
Letní škola NSZM 2015 je druhým ze tří bloků akreditovaného programu pro koordinátory 

mezinárodních programů Zdravé město a místní Agenda 21. 

 

 

Pravidla účasti na školách NSZM: www.ZdravaMesta.cz/Skola-pravidla  
 

 

 

 

 

Akce je součástí projektu NSZM ČR „Strateg-2“ podpořeného  
finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

http://www.zdravamesta.cz/ls/registrace
http://www.zdravamesta.cz/Skola-pravidla

