JARNÍ ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST 2019, Liberec

JARO 2019

tréninky, školení
čtvrtek 21. března, pátek 22. března 2019

LIBERECKÝ KRAJ,
Krajský úřad, U Jezu 642/2a, Liberec

>> představení účastníků akce <<

STŘEDA 20. 3. 2019: úvodní seminář, viz samostatný program

ČTVRTEK 21. 3. 2019  tréninky, školení
3 paralelní bloky (9:00 - 17:00)
A  BLOK A – ZÁKLADNÍ
(koordinátoři ZM a MA21, oficiální asistenti ZM a MA21 členských municipalit)

Komunikace s veřejností
Základní tréninkový blok je zaměřen na procvičení komunikačních a prezentačních dovedností ve vztahu k
veřejnosti. Blok je určen všem koordinátorům ZM a MA21, kteří téma dosud neabsolvovali v rámci předchozích
cyklů akreditovaného vzdělávacího programu NSZM.
Lektoruje: Dana Diváková

B  BLOK P1 - PRŮBĚŽNÝ
(oficiální asistenti ZM a MA21 členských municipalit, koordinátoři nečlenských municipalit, kteří již
absolvovali základní Blok A)

C  BLOK P2 - PRŮBĚŽNÝ
(koordinátoři, politici, tajemníci ZM a MA21 - pouze členové NSZM)

Metodická diskuse k programu ZM a metodě MA21
Blok je zaměřen na místní postup k udržitelnému rozvoji (příprava kampaní, veřejného Fóra, spolupráce s partnery
atp.). Představeny jsou základní metodické postupy v rámci ZM a MA21 a jejich návaznost na celkový rozvoj města
a kvalitu práce úřadu. V rámci bloku je vyhrazen prostor pro dotazy a diskusi.

Metody pro náročné jednání II.
Kurz je praktickým tréninkem argumentace. Výstupem kurzu jsou procvičené metody vedení náročných
rozhovorů na konkrétní situace účastníků.
Lektoruje: Kancelář NSZM a Alena Zborníková

17:00 - 17:30 

předání certifikátů  SPOLEČNÝ BLOK

Volný navazující program 21. 3. 2019: Podrobnosti naleznete v samostatném dokumentu.

Realizováno v rámci projektu NSZM ČR: „Spolupráce obcí ke zvýšení
kvality veřejné správy za pomoci metody MA21“. Akce je podpořena
finančními prostředky ESF, které byly poskytnuty z OP Zaměstnanost.

JARNÍ ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST 2019, Liberec

PÁTEK 22. 3. 2019  Školení IT a Zlatý certifikát
Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec

2 paralelní bloky (9:00 - 12:00)

A  „Zlatý certifikát“
9:00 - 12:00 ústní zkouška pro nahlášené zájemce, kteří splnili podmínky stanovené k získání Zlatého
certifikátu

B  Praktický nácvik - DataPlán NSZM, Audity UR, on-line nástroje
9:00 - 12:00

Práce se systémem DataPlán NSZM v počítačové učebně
- Terminál koordinátora
- Komunitní plány Zdraví a kvality života („10P“)
- Audity udržitelného rozvoje - on-line systém
- Facebook a další sociální sítě - využití pro Zdravé město
… další témata dle zájmu účastníků

Pravidla účasti na Školách NSZM: www.ZdravaMesta.cz/skola-pravidla
Jarní Škola NSZM je součástí akreditovaného vzdělávání pro koordinátory mezinárodních programů
Zdravé město a místní Agenda 21. Základní část tohoto akreditovaného vzdělávání je tvořena 3
bloky (jarní Škola je prvním z těchto 3. bloků).
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