
 

 
 

 

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. 
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Sdílejte zkušenosti a osvědčené postupy v oblasti kvality veřejné správy a udržitelného 

rozvoje. Přijďte diskutovat a dozvědět se o aktualitách v místní Agendě 21 a inspirovat se 

příklady ze Zdravých měst. Poznejte odborné partnery a možnosti spolupráce v obcích a 

regionech. Určeno obcím a regionům, spolupracujícím organizacím i všem dalším 
zájemcům.                 

 

Rozvoj místní Agendy 21 a Zdravých měst  
- finanční zdroje, co nového? 

10:00  
–  

11:15 

- Asociace Zdravých měst, obcí a regionů - aktuality, spolupráce  

Petr Hermann a Petr Švec, Národní síť Zdravých měst ČR  

Krnov – uvítání a představení hostitelského města 

Jan Krkoška, místostarosta města Krnova, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 

Ministerstvo vnitra – podpora řízení kvality v obcích 

Lenka Švejdarová, Ministerstvo vnitra  

Ministerstvo životního prostředí - podpora MA21  
Marie Petrová, Ministerstvo životního prostředí, Pracovní skupina MA21 RVUR 

>> představení účastníků akce << 

Aktuální témata UR: životní prostředí a změna klimatu               
Klimatická změna byla často dosud vnímána spíše jako politické téma. Dlouhodobý vývoj však prokazuje, že se 
do budoucna bude v našich geografických podmínkách nejen zvyšovat teplota, ubývat srážek, ale přibude i 

extrémních výkyvů a jevů počasí, jako jsou přívalové deště, bleskové povodně apod. 

o Mohou se města na tuto situaci aktivně připravit? 

o Existují konkrétní nástroje, jak zmírnit dopady klimatických změn? 

o Jsou dostupné příklady dobré praxe? 
 

 
 

11:30  
–  

13:00 

 
 

 
Uhlíková stopa města a úřadu  

Viktor Třebický (CI2), Šárka Trunečková (Zdravé město Chrudim) 
 
Strategie adaptace na změnu klimatu – národní a místní kontext, příklady z praxe 
Radim Misiaček, Vojtěch Lekeš, Zdeněk Frélich 
 
Od zranitelnosti k resilienci – adaptace ve venkovském prostředí 

Yvonna Gailly (Ekologický institut Veronica), Jiří Krist (MAS Opavsko) 

 

 

>> 13:00 – 14:00  přestávka << 

PODZIM 2016 

ÚVODNÍ SEMINÁŘ   
 
středa 2. listopadu 2016 

KRNOV, Dobrovského 16  
Středisko vol. času Méďa 



 
 

REGISTRACE POVINNÁ  
otevřena do 25. října 2016 

 

www.ZdravaMesta.

cz/ps/registrace 
 

 info@nszm.cz / 606 755 374 
 

 

 Metodika - návody pro Zdravá města k MA21 

  15:00  
–  

15:30 

Kritéria MA21, audity UR – aktuality, změny (Petr Švec) 
Služby NSZM  (Radka Švíková) 

>> závěr oficiální části programu << 
následuje zasedání VH NSZM ČR a pro zájemce doprovodné bloky 

Podzimní zasedání Valné hromady NSZM ČR  
- akce je určena POUZE pro členy NSZM ČR  

 
16:00  

–  
17:30 

 
 

Na zasedání budou projednána významná témata související s Projektem Zdravé město a místní Agenda 21, 
nové služby asociace pro členy i další témata.  
 
Vzhledem k významu zasedání je nutná účast statutárních představitelů členských municipalit NSZM nebo 
pověřených zástupců (je nutné oficiální písemné pověření).   
  
Více informací viz samostatný program akce na www.ZdravaMesta.cz/pvh16  

 

Doprovodný blok I 
- konzultace POUZE pro NOVÉ koordinátory Zdravých měst  

16:00  
–  
17:00 
 

Fórum, kulaté stoly, spolupráce s partnery 

Příprava a realizace kampaní 

Finanční zdroje pro rozjezd MA21, ad. 

Doprovodný blok II 
- konzultace ke standardům Zdravotní gramotnosti (Kateřina Janovská) 

16:00  
–  
18:00 
 

 

Využití koncepce zdravotní gramotnosti v práci koordinátora ZM 

Ověření srozumitelnosti a relevantnosti koncepce 

Volný navazující program 2. listopadu 2016 
18:00-19:30 Prohlídka centra města, 20:00 společenský večer (restaurace Koliba, M. Švabinského 7) 

3. a 4. listopadu 2016 - tréninkové vzdělávací bloky 
pro koordinátory a politiky Zdravých obcí a regionů (součást vzdělávacího programu akreditovaného Ministerstvem vnitra „Místní 

Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO“, akreditace č. AK I./PV–472/2004) 
 

 
 
 
 
 

 

Burza nápadů - inspirace, náměty, postupy  

14:00  
–  

15:00 

 

 

CSR aneb společenská odpovědnost firem v prostředí měst a obcí  
Simona Svitáková, Jihomoravský kraj 

Vsetín – monitoring výkonnosti organizací zřízených městem  

Pavel Pelc, Město Vsetín 

Kola pro Afriku - příležitost pomoci v rámci globální odpovědnosti samospráv 
Radka Filipíková, Kola pro Afriku o.p.s. 

Má vlast cestami proměn a Nejkrásnější nádraží ČR 
Drahomíra Kolmanová, Asociace Entente Florale CZ - Souznění, z.s. 
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