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PARTICIPACE
INDIKÁTORY
PROJEKTY
STRATEGIE

Co pro moderní radnice
nabízí NSZM ČR?



Národní síť Zdravých měst 
České republiky

26 let postupu 
ke kvalitě života, zdraví 

a udržitelnosti



2021

ASOCIACE NSZM ČR
Zdravá města, obce, regiony v Česku

134 členů NSZM (města, kraje, obce, MAS, mikroregiony) – 57% obyvatel ČR



OSN: Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)
UN Agenda 2030, WHO Health 2020   

www.SDGs.cz

http://www.sdgs.cz/


mezinárodní program Zdravé město WHO

VII. fáze v Evropě

/ 2019-2025 /

OSN-WHO: Mezinárodní akreditace NSZM ČR



Odborně zaměřená asociace

spolupráce 
s desítkami expertů 

- univerzity, VŠ, instituce, NNO

.. UK a mnoho dalších



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

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

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


Metodická podpora 
a služby NSZM





cityAKADEMIE
vzdělávání, metodiky 



ŠKOLY NSZM ČR – akreditované vzdělávání, 3x ročně



mini ROZVOJOVNA NSZM ČR – 1x měsíčně online



INTERNÍ FB SKUPINY NSZM ČR - každodenní inspirace
www.facebook.com/groups/zdravamestastrategie

https://www.facebook.com/groups/zdravamestastrategie


www.Metodika.ZdravaMesta.cz
[ ve spolupráci s nejzkušenějšími Zdravými městy, obcemi, regiony ]

http://www.metodika.zdravamesta.cz/


cityPRAXE
sdílení, propagace 



www.DobraPraxe.cz

>> 2.250 příkladů

http://www.dobrapraxe.cz/


www.DobraPraxe.cz/soutez

http://www.dobrapraxe.cz/soutez


www.ZdravaMesta.cz/referencni

http://www.zdravamesta.cz/referencni


Cena Makropulos 2021 - Valašské Meziříčí

https://www.zdravamesta.cz/cz/aktuality/cena-makropulos-2021-putuje-do-valasskeho-mezirici


cityAKTIV
participace, kampaně 



www.ZdravaMesta.cz/Forum

http://www.zdravamesta.cz/Forum
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ZdravaMesta.cz/Mladeforum nebo /Skolniforum

http://www.zdravamesta.cz/mladeforum
http://www.zdravamesta.cz/skolniforum


https://pocitovamapa.nszm.cz/
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Metodická podpora 
pro strategickou práci



cityBENCH

JAK JE NA 
TOM NAŠE 

MĚSTO?

cityPROJEKT

JAKÉ MÁME 
PROJEKTY?

citySTRATEG

MÁME 
FUNKČNÍ

STRATEGII?

MĚSTO
pro 

dlouhodobě 
kvalitní život

- Indikátory, data
- Benchmark území

- Podklady pro 
analýzy 

Využijte služby NSZM ČR - pro řízení i komunikaci

- Zásobník projektů 
pro radnici 
i veřejnost 

- Monitoring
úspěšnosti

- Aktualizace 
a revize strategií

- Nastavení 
implementace



cityBENCH
indikátory, data 





Galerie indikátorů 
pro veřejnost



cityPROJEKT
projekty, akční plány 





Co plánujeme? 
.. na rok 2022



www.ZdravaMesta.cz/TV
Referenční Zdravá města

http://www.zdravamesta.cz/TV


www.konference2022.zdravamesta.cz
[ ve spolupráci se Zdravým městem Brno a Masarykovou univerzitou ]

http://www.konference2022.zdravamesta.cz/




Národní síť Zdravých měst ČR

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

Podpořeno finančními prostředky 
Evropského sociálního fondu, které byly na 
realizaci projektu poskytnuty z Operačního 
programu Zaměstnanost.
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http://www.zdravamesta.cz/

