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O asociaci



Národní síť Zdravých měst 
České republiky

26 let postupu 
ke kvalitě života, zdraví 

a udržitelnosti



Členové
kraje, města, obce, MAS a mrg

certifikovaná národní platforma 
programu OSN-WHO v Česku



www.ZdravaMesta.cz

http://www.zdravamesta.cz/


2021

ASOCIACE NSZM ČR
Zdravá města, obce, regiony v Česku

131 členů NSZM (města, kraje, mikroreg., MAS, obce) – 56% obyvatel ČR



mezinárodní program Zdravé město WHO

VII. fáze v Evropě

/ 2019-2022 /

OSN-WHO: Mezinárodní akreditace NSZM ČR



1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj 

2. Životní prostředí 

3. Udržitelná spotřeba a výroba 

4. Doprava a mobilita 

5. Zdraví 

6. Místní ekonomika a podnikání 

7. Vzdělávání a výchova 

8. Kultura a místní tradice 

9. Sociální prostředí 

10. Globální odpovědnost

Témata udržitelného rozvoje pro město / region
dle SDGs a mezinárodních Aalborských závazků udržitelných měst



Expertně zaměřená asociace

spolupráce 
s desítkami oborníků 

- univerzity, VŠ, instituce, NNO

.. UK a mnoho dalších



Služby pro členy



http://www.zdravamesta.cz/sluzby


Služby pro členy
Sdílení dobré praxe



= DOBRÁ PRAXE  =
sdílení mezi Zdravými městy, obcemi, regiony

www.DobraPraxe.cz

http://www.dobrapraxe.cz/


Soutěž o NEJpraxi Zdravých měst, obcí, regionů 
facebookové hlasování

www.ZdravaMesta.cz/NEJpraxe2020

.. na FB shlédlo více než
70 000 lidí

http://www.zdravamesta.cz/NEJpraxe2020


Služby pro členy
Medializace



www.ZdravaMesta.cz/TV

http://www.zdravamesta.cz/TV


www.ZdravaMesta.cz/TV

http://www.zdravamesta.cz/TV


Národní síť Zdravých měst ČR

Vzdělávací instituce 
s akreditací MV



= VZDĚLÁVÁNÍ, KONZULTACE =
Služby NSZM pro Vás



www.ZdravaMesta.cz/Skola-online

ŠKOLA Zdravých měst / „Rozvojovna“
pravidelná informační a vzdělávací akce NSZM ČR, 3x ročně

https://www.zdravamesta.cz/cz/akce/jarni-skola-zdravych-mest-2


facebook.com/groups/zdravamestaparticipace

= STRATEGIE, INDIKÁTORY - vzdělávání a inspirace  =
interní facebooková skupina Zdravých měst, obcí, regionů

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


Služby pro členy
Participace



= MODERNÍ PARTICIPACE =
Služby NSZM pro Vás



Školní a Mladá fóra 
Zdravých měst

 ročně proběhne 
40 akcí

900 účastníků

www.ZdravaMesta.cz/SkolniForum

= ŠKOLNÍ a MLADÁ FÓRA  =
osvědčené akce ve Zdravých městech

http://www.zdravamesta.cz/SkolniForum


Participativní rozpočet  
úspěšná podpora aktivity obyvatel Zdravého města

http://www.znojmo-zdravemesto.cz/pr.html


Strategie
Akční plány

Projekty

Služby pro členy



= STRATEGIE, ŘÍZENÍ =
výhodné expertní služby NSZM pro členy



Indikátory,
Analýzy

Služby pro členy



= INDIKÁTORY, BENCHMARK ÚZEMÍ =
výhodné expertní služby NSZM pro členy



Podpora zdraví
plány, studie

Služby pro členy



Zdravotní plány – koncepce podpory zdraví 
ve Zdravých městech a regionech

= ZDRAVOTNÍ PLÁNY =
výhodné expertní služby NSZM pro členy

https://www.dataplan.info/cz/zdravotni-plany-prehled


Experti NSZM pomáhají Zdravým krajům
při průzkumech zdraví mládeže

= ZDRAVÍ V KRA JÍCH =
výhodné expertní služby NSZM pro členy



Inovační systém
základ postupu

Služby pro členy



Základ postupu
inovační systém BRÁNA

titul „Světový projekt“
EXPO 2000 v Hannoveru



+

++ +++



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

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


Celostátní akce



www.konference2021.zdravamesta.cz
[ ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně ]

http://www.konference2021.zdravamesta.cz/


Národní síť Zdravých měst ČR

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

KONTAKT

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

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