
 

 

PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM 2015 
21. - 23. 10. 2015, Znojmo 

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

 

Středa 21. 10. 2015 – úvodní seminář  
(Znojmo - Loucký klášter, Loucká ulice 3054, GPS 48°50´26.2˝N 16°03´28.9˝E) 

 

 Detailní časový rozpis viz samostatný program    

Čtvrtek 22. 10. 2015 – tréninky, školení 
(Znojmo - Loucký klášter, Loucká ulice 3054, GPS 48°50´26.2˝N 16°03´28.9˝E) 

3 PARALELNÍ ŠKOLICÍ BLOKY + SPOLEČNÝ OTEVŘENÝ ODPOLEDNÍ BLOK 

A) ZAČÁTEČNÍCI - pro koordinátory MA21 (pouze členové NSZM) 

TRÉNINOVÝ BLOK „Tvorba a řízení projektů“  

9:00 – 17:00 

Základní tréninkový blok pro koordinátory ZM a MA21- pouze členy NSZM - je zaměřen na praktické 
tipy při tvorbě projektové žádosti a při řízení projektu. Přinese informace o vhodných aktuálních 
projektových zdrojích. Zahrne praktický nácvik přípravy fiše. Blok je určen koordinátorům ZM a MA21, 
kteří téma dosud neabsolvovali v rámci předchozích cyklů akreditovaného vzdělávacího programu.                                                                                                              

        Lektoruje: Jaroslav Švec, Libor Lněnička (ACSA) 

 

B) ZAČÁTEČNÍCI – pro asistenty MA21 a další zájemce  

DISKUSNÍ BLOK „Základy místní Agendy 21 a využití v projektech“ 

9:00 – 12:00 (odpoledne navazuje otevřený odpolední seminář) 

Tréninkový blok určený především asistentům koordinátorů MA21, dalším spolupracujícím osobám či 
koordinátorům, kteří již absolvovali školení k tvorbě a řízení projektů. Blok bude zaměřen na 
metodické postupy k naplňování Kritérií MA21 (příprava kampaní, Veřejného fóra, spolupráce 
s partnery atp.) včetně využití MA21 v připravovaných projektech. V rámci bloku bude vyhrazen 
prostor pro dotazy a diskusi.                                                                                         

Lektoruje: Eva Poláčková, Markéta Lexová (NSZM)    

 

C) POKROČILÍ – pro koordinátory/politiky ZM a MA21 (členové NSZM) 

WORKSHOP „Úspěšné projekty pro kvalitu místní veřejné správy“  

9:00 – 12:00 (odpoledne navazuje otevřený odpolední seminář) 

Workshop určený pouze pokročilým koordinátorům (se Zlatým certifikátem) případně politikům 

z členských municipalit NSZM. Blok se bude zabývat aktuálními možnostmi pro financování aktivit ZM 
a MA21, součástí bude diskuse a dotazy účastníků. Workshop zahrne praktické tipy a informace pro 
kvalitní zpracování a řízení projektu.  

Součástí workshopu bude téma:  

Možnosti čerpání z Operačního programu Zaměstnanost na rozvoj místní veřejné správy 

Lektorují:  
Lenka Kaucká, Jiří Procházka (Odbor podpory projektů Ministerstva práce a sociálních věcí)  

Petr Švec, Jitka Boušková (NSZM) 
 



 

  

 

C) POKROČILÍ – pro koordinátory/politiky ZM a MA21 (členové NSZM) 

 „ANALÝZA AKTÉRŮ“ – VYUŽITÍ PRO ROZHODOVÁNÍ V MÍSTNÍCH TÉMATECH 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE  

13:00 – 14:00 

Představení metody „analýza aktérů“- oblasti využití, postup, příklady uplatnění, výhody, přínosy. 
Naváže představení výstupů projektu COŽP UK – analýza více než 50 příkladů řešení místních témat 

udržitelného rozvoje (DobráPraxe.cz a další studie) z perspektivy společenských hráčů. Důraz na 
srovnání závěrů z Česka i zahraničí. Naváže diskuse s účastníky, komentáře a zkušenosti z praxe. 

Prezentující: Martin Zahradník, Jana Dlouhá (Centrum pro otázky životního prostředí UK) 

 

 

ODPOLEDNÍ OTEVŘENÝ DISKUSNÍ SEMINÁŘ  

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČTOVÁNÍ VE ZDRAVÉM MĚSTĚ 

14:00 – 17:00 

Otevřený diskusní seminář na téma participativního rozpočtování s uvedením praxe Zdravého města 
Litoměřice. Diskuse se zaměří na příklady využití participativního rozpočtování, na pozitivní zkušenosti 
z praxe i možná rizika. Důraz bude kladen na propojení s celkovým systémem MA21 a Zdravého města 

(harmonogram akcí, výstupy, komunikace vůči veřejnosti, médiím i vůči vedení města i úřadu ad.). 
Zváni jsou všichni zájemci o dané téma. 

Prezentující: zástupci Města Litoměřice a organizace Demokracie 2.1 

 

 

17.00 – 17.30 

SPOLEČNÝ BLOK - PŘEDÁNÍ CERTIFIKÁTŮ ÚČASTNÍKŮM PODZIMNÍ ŠKOLY NSZM 

 

 

DOPROVODNÝ PODVEČERNÍ PROGRAM (PO UZAVŘENÍ ŠKOLICÍ ČÁSTI): 
17:30 hod. – doprovodný společenský program (prohlídka města Znojma) 
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Akce byla podpořena z Programu  

švýcarsko-české spolupráce. 

Supported by a grant from Switzerland through the  
Swiss Contribution  to the enlarged European Union. 

 

Pátek 23. 10. 2015 – konzultace a IT školení 

(ZŠ JUDr. Josefa Mareše, Klášterní 2, Znojmo) 

 
 

9.00 – 12.00 

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE 

NÁCVIK PRÁCE SE SYSTÉMEM DATAPLÁN NSZM 
Zástupci Kanceláře NSZM ČR 

 práce se systémem DataPlán 

 portál Galerie udržitelného rozvoje 
 strategické plánování a řízení 
 Facebook a využití pro Zdravé město 
 příprava Fóra Zdravého města 

 práce na Komunitním plánu  
 příprava Plánu zlepšování 

 … další témata dle zájmu účastníků 

 

 

 

 

Registrace na akci je povinná, registrujte se prosím nejpozději do 12.10. na adrese: 

www.ZdravaMesta.cz/ps/registrace 

 

 

 
Podzimní škola NSZM 2015 je třetím 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   
 

 

 

 

 

 

http://www.zdravamesta.cz/ps/registrace
http://www.zdravamesta.cz/skola-pravidla

