VELKÁ ROZVOJOVNA
pro členy NSZM ČR
Letní Škola Zdravých měst 2022 / Chrudim
Čtvrtek 9. června (Muzeum, Široká 85)
9:00 – 12:30 / dopolední PARALELNÍ BLOKY
Politici diskutují: Komunální energetika v praxi měst
o
o
o
o
o

Jak nastavit energeticky efektivní hospodaření ve městě?
Jak mohou města energii sdílet a své zdroje provozovat?
Jaké jsou reálné možnosti měst ve využití geotermální energie?
Jak fungují již realizované projekty? (postupy / financování)
Proč spolupracovat s energetickým manažerem?

Hosté: Sdružení energetických manažerů; Česká geologická služba; Frank Bold Advokáti; Unie komunitní energetiky

Koordinátoři diskutují: Co se daří / co plánujeme?
o
o

Host na téma: Podpora zdraví ve městech, Jana Böhmová / Krajská hygienická stanice, Vysočina
SDÍLENÍ INSPIRACÍ: Školní a studentské parlamenty jako partner města
PaR ve školách
Malé obce / mikroregiony / kraje / velká města
Téma dle hlasování

Setkání energetických manažerů Zdravých měst
o
o
o
o

Role komunální energetiky pro rozvoj města
Prezentace fungování energetického managementu v Chrudimi
Praktická ukázka využití fotovoltaické výrobny na atletickém stadionu s ohřevem teplé vody
Zimní stadion - projekt EPC - úsporné opatření

Setkáním provede: Zdeněk Pavlík, energetický manažer - město Chrudim
Místo zahájení akce: Kavárna Muzeum, Široká 85
blok vede: ……………….

9:00 – 12:00 / DOPOLEDNÍ PARALELNÍ BLOKY

13:30 – 17:00 / odpolední SPOLEČNÝ blok
(společný blok: pro politiky, koordinátory i další zájemce)

I. Téma s hostem: Rodinná politika
Host: Zdislava Odstrčilová, náměstkyně MPSV – sekce rodinné politiky a sociálních služeb
o Diskuse k přípravě Strategie rodinné politiky ČR
o Jaké jsou potřeby měst a náměty z terénu?

II. Zdravé město: Jak prosadit svůj nápad/inovaci?
o
o
o
o

Jak účinně prosadit konkrétní kroky/aktivity v rámci ZM?
Jak přesvědčivě popsat přínosy navrhovaného řešení?
Jak pracovat s jednotlivými typy aktérů (politik, tajemník, kolega z úřadu)?
NÁCVIK konkrétních situací v tematických „hnízdech“.

DOPROVODNÝ večerní program 9. června 2022:
Výstava Tajemství půdy v Regionálním Muzeu (Široká 86), kdykoli v čase 9:00 -12:00 a 12:30 – 17:00
17:00 - 18:00 Prohlídka Muzea barokních soch s kapucínem Fortunátem
(sraz před Muzeem, Široká 85, délka trasy 600 m)
17:00 - 18:00 Půlstoletí s loutkami v Chrudimi - prohlídka Muzea loutkářských kultur
(sraz před Muzeem, Široká 85, délka trasy 600 m)
od 18:30 Společenské posezení s možností večeře
(Vinárna Muzeum, Široká 85)

Pátek 10. června (Muzeum, Široká 85)
9:00 – 12:00
Školení k Terminálu NSZM, novinky a online nástroje
o
o
o
o

Terminál koordinátora
Komunitní plány („10P“)
Sociální sítě – využití pro Zdravé město
… další témata dle zájmu účastníků
Vlastní notebooky s sebou (školení nebude probíhat v PC učebně)

WEB, REGISTRACE:
https://www.ZdravaMesta.cz/ls2022
https://www.ZdravaMesta.cz/ls/registrace
Pro bližší informace kontaktujte prosím Kancelář NSZM: Kateřina Dolejšová (dolejsova@nszm.cz, 606 755 371)
Akce je podpořena finančními prostředky ESF,
které byly poskytnuty z OP Zaměstnanost.

