
 
 

 

Akce je součástí projektu NSZM ČR  
„Osvěta a vzdělávání pro obce, městské části  

a veřejnost k udržitelnému rozvoji a životnímu prostředí“  
a byla připravena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. 

 

 
 
 
 
 
 

STŘEDA 2. 11. 2016: úvodní seminář, viz samostatný program    
 

ČTVRTEK  3. 11. 2016  tréninky, školení 

3 paralelní bloky 9:00 - 17:00 
 

A     ZAČÁTEČNÍCI koordinátoři MA21 (pouze členové NSZM)  

Tvorba a řízení projektů  TRÉNINKOVÝ BLOK 
Základní tréninkový blok pro koordinátory ZM a MA21 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 (ofic. asistenti MA21, koordinátoři MA21 nečlen. NSZM) 

Základy místní Agendy 21 a využití v projektech  DISKUSNÍ BLOK 
Blok určený především asistentům koordinátorů MA21, koordinátorům MA21 z nečlenských municipalit 
NSZM 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.                       

                 Kancelář NSZM 

-------------------------------------------------------------------- 

C       POKROČILÍ koordinátoři, politici ZM a MA21 (členové NSZM) 

9:00 - 15:00 Tréninkový workshop:  
Role koordinátora ZM a MA21 v prostředí úřadu – překážky, možnosti, nácvik vybraných situací 

Jiří Plamínek; Kancelář NSZM 

15:00 - 17:00 Metodická diskuse:  

Audity a aktualizace Metodiky UR 
Portfolio kvality - průběh zavádění, požadavky na města, výstupy  
Kompetenční model – shrnutí                                                                                Kancelář NZSM 
 
------------------------------------------------------------------- 

17:00 - 17:30       předání certifikátů  SPOLEČNÝ BLOK   

 
Volný navazující program 3. listopadu 2016 

19:00 Společenský večer (Bowlingové centrum Krnov, Smetanův okruh 7) 

PODZIM 2016 

ÚVODNÍ SEMINÁŘ   
čtvrtek     3. listopadu 
pátek       4. listopadu 

KRNOV, Dobrovského 16  
Středisko vol. času Méďa 



 

 
 
 

 

Akce je součástí projektu NSZM ČR  
„Osvěta a vzdělávání pro obce, městské části  

a veřejnost k udržitelnému rozvoji a životnímu prostředí“  
a byla připravena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. 

 

PÁTEK 4. 11. 2016    Školení IT a ústní přezkoušení  
2 paralelní bloky 9:00 - 12:00 
(Základní škola Žižkova, Žižkova 3) 

 
 

„Zlatý certifikát“ - ústní přezkoušení  

9:00 - 12:00 ústní zkouška k získání Zlatého certifikátu pro nahlášené zájemce, kteří splnili 

podmínky pro ústní zkoušku 

 

Praktický nácvik na počítačích - DataPlán NSZM, sociální sítě  
9:00 - 12:00 práce se systémem DataPlán 

  Terminál koordinátora 

Facebook a využití pro Zdravé město 

… další témata dle zájmu účastníků  

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pravidla účasti na Školách NSZM: www.ZdravaMesta.cz/skola-pravidla 

Podzimní škola NSZM 2016 je závěrečným z celkových tří bloků akreditovaného programu  
pro koordinátory mezinárodních programů Zdravé město a místní Agenda 21. 

 

 

 

 

 

 

REGISTRACE POVINNÁ  
otevřena do 25. října 2016 

 

www.ZdravaMesta.cz

/ps/registrace 
 

 info@nszm.cz / 606 755 374 
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