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ASOCIACE NSZM ČR
Zdravá města, obce, regiony v Česku

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



+
+
+PARTICIPACE

STRATEGICKÁ 
PRÁCE

KAMPANĚ 
OSVĚTA



Služby pro členy
Medializace



ZdravaMesta.cz/TV

http://www.zdravamesta.cz/TV


Ambasadoři
Referenční 

Zdravá 
města

. kultura

. participace
mladých

. strategické řízení

. cestovní ruch 

. senioři

. rodinná politika



YouTube NSZM
. Záznamy online akcí
. Informační videa
. Dobrá praxe z měst



Facebook NSZM

31 000 sledujících
3 tematické diskusní skupiny



Služby pro členy
Sdílení dobré praxe



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

DobraPraxe.cz

http://www.dobrapraxe.cz/


Služby pro členy
Participace



www.ZdravaMesta.cz/Forum

697 diskusních akcí 
s veřejností 

. facilitace . metodika 
. vzdělávání .  propagace

http://www.zdravamesta.cz/Forum


POCITOVÉ MAPY
. příprava . realizace 

. GIS . portál

ZdravaMesta.cz
/PocitovaMapa

https://pocitovamapa.nszm.cz/
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. PARTICIPATIVNÍ 
ROZPOČTY 

-

. eANKETY
-

.  PRŮZKUMY 
SPOKOJENOSTI
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ZdravaMesta.cz/Mladeforum nebo /Skolniforum

188 Mladých 
a Školních fór

. facilitace . metodika 
. Propagace

. PARTICIPATIVNÍ 
ROZPOČTY PRO ŠKOLY

nově!

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


Indikátory
Analýzy

Služby pro členy



INDIKÁTORY, BENCHMARK ÚZEMÍ 
výhodné expertní služby NSZM pro členy



INDIKÁTORY pro ORP (300 ks) / pro OBEC (200 ks) 
speciální podpora NSZM pro členy

DataPlán NSZM
–> indikátory ORP
–> indikátory Obec

https://terminal.dataplan.info/cz/x/indikatory-2/online-indikatory-orp
https://terminal.dataplan.info/cz/x/indikatory-2/online-indikatory-obec


ZdravaMesta.cz/regionalni-setkani-2022

Indikátory pro analýzy dle témat

http://zdravamesta.cz/regionalni-setkani-2022


Projekty
Akční plány

Služby pro členy



Portál člena
zdravamesta.cz/nazevmesta



Galerie 
projektů 
pro veřejnost 
[zde]

https://www.zdravamesta.cz/cz/breclav/galerie-projektu


Karta projektu 
pro veřejnost 
[zde]

https://www.zdravamesta.cz/cz/steti/galerie-projektu?id=cba963e71f6e214f54b6665c8aded410


Webinář pro členy / květen
Máme v tom pořádek: Strategie, projekty, náměty veřejnosti

• Jak spolu souvisí strategické a 

komunitní plánování?

• Jak propojit výstupy z Fóra ZM do 

strategie města?

• Jak průběžně pracovat s novými 

výstupy z dalších participativních 

setkání?

• Co je akční plán města a jaké projekty 

jsou do něj vybrány?

• Jak tyto projekty přehledně třídit a 

spravovat?



Publikace

Služby pro členy



ZdravaMesta.cz
/publikace

http://www.zdravamesta.cz/publikace


Metodika postupu
pro členy NSZM



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

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


Služby pro členy
Celostátní 

a regionální akce





ŠKOLY NSZM ČR – akreditované vzdělávání, 3x ročně [video]

https://www.youtube.com/watch?v=gzjFr0BPnXo


Revitalizace brownfields
a zdraví / duben, online





Národní síť Zdravých měst ČR

E: nszm@nszm.cz
W:  www.ZdravaMesta.cz

KONTAKT

http://www.zdravamesta.cz/

