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ÚVODNÍ SEMINÁŘ
středa 22. března 2017

TŘEBÍČ, Velkomeziříčská 45
Hotel Atom
Sdílejte zkušenosti a osvědčené postupy v oblasti kvality veřejné správy a udržitelného rozvoje.
Přijďte diskutovat 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 Zdravých měst a místní Agendy 21
- co nového?
-

Asociace Zdravých měst, obcí a regionů – uvítání
Petr Hermann, předseda Národní sítě Zdravých měst ČR
Ministerstvo životního prostředí - aktuality k MA21, Covenant of Mayors
Marie Petrová, Ministerstvo životního prostředí,
předsedkyně Pracovní skupiny MA21 RVUR

10:00
–
11:15

Uvítaní a představení hostitelského města Třebíč
Pavel Janata, starosta města Třebíč
Vladimír Malý, místostarosta města Třebíč, politik Zdravého města
Každá obec se počítá - společensky odpovědné nakupování města Třebíč
Marie Černá, místostarostka města Třebíč
Projekt Zdravý Kraj Vysočina a MA21
Martin Hyský, radní Kraje Vysočina
Jana Böhmová, koordinátorka Zdravého kraje
>> představení účastníků akce <<

Metodika - návody pro Zdravá města, obce, regiony
Petr Švec, Jitka Boušková, Národní síť Zdravých měst ČR
11:30
–
12:30

o

Aktuality a služby Národní sítě Zdravých měst

o

Audity udržitelného rozvoje – zpracování a využití

o

Roční cyklus práce koordinátora Zdravého města, obce, regionu

>> 12:30 – 13:30 přestávka <<

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.

Finanční zdroje – aktuality, příležitosti
Grantové programy na podporu komunitního života
Pavla Jenková, Vladimír Mikeš, projektoví manažeři Nadace Via
13:30
–
14:45

Programy podporující proměny městských prostor a vzdělávání veřejnosti
Jitka Přerovská, ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka
Program Erasmus+ - grantové příležitosti nejen pro oblast práce s mládeží
Jitka Valchařová, zástupce pro komunikaci s regiony - Dům zahraniční spolupráce
Program Škola pro udržitelný život - podpora místně zakotveného učení
Jakub Vebr, lektor - Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Burza nápadů - inspirace, náměty, postupy
Litoměřice: Spolupráce města s mladou generací – aktuality ze Školních fór
Petr Hermann, politik Zdravého města Litoměřice, předseda NSZM ČR
14:45
–
16:00

Křižánky: Aktivity pro seniory a zapojování do komunitního života
Jan Sedláček, starosta obce Křižánky
Znojmo: Revitalizace městského parku
zástupce Zdravého města Znojmo
Praha 12: Antifetfest: filmový festival žáků základních a středních škol
Jiří Hladovec, koordinátor Zdravé městské části Praha 12

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 - dobrovolný blok k pocitovým mapám (Jiří Pánek)
16:00
–
17:00

Zpracování pocitových map
Využití dat získaných prostřednictvím pocitových map
(Pro vybrané realizátory pocitových map možnost individuálních konzultací k tomuto tématu)

Volný navazující program 22. března 2017
17:30 - Prohlídka historického centra a památek UNESCO města Třebíče /
Návštěva ekotechnického centra Alternátor (jediného science centra na Vysočině)
19:30 - Společenský večer (Nad Zámkem 7, Třebíč)

23. a 24. března 2017 - 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)
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