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6.11.2019:  OTEVŘENÝ SEMINÁŘ – SDÍLÍME DOBROU 

PRAXI 
 

 

 

Metodická podpora NSZM pro města, obce, regiony 

9:00 
– 

9:30 
 

Nová doba přináší nové výzvy i nová řešení - aktuality a služby NSZM 

Nabídka zapojení se do aktivit projektu OPZ „Zdravá města – síť pro spolupráci a rozvoj“ 

Aktuality národních partnerů  
 

9:30 
– 

10:50 
 

MV - Aktuality Ministerstva vnitra (9:30 - 9:50) 
David Sláma, ředitel Odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy  
 

MMR - Města a místní ekonomika – jak po covid19? (9:50 - 10:10) 
David Koppitz, náměstek ministryně pro místní rozvoj 
 

MPO - Energetický management měst a obcí (10:10 - 10:30) 
Vladimír Sochor, ředitel Odboru energetické účinnosti a úspor 
 

MPSV - Nákup zelené energie a zásady pro ekologickou udržitelnost resortu (10:30 - 10:50) 
Leona Gergelová Šteigrová, vedoucí Oddělení veřejných zakázek MPSV 
 
 

Spolupráce a inspirace 
 

10:50 
– 

13:00 
 

Urbanistický rozvoj měst - jak plánovat? (10:50 - 11:10) 
David Tichý, FA ČVUT, UNIT architekti 
 

Dobrá praxe: Nadstandardní aktivity úřadu - péče o zaměstnance (11:10 - 11:30) 
Milan Čigáš, Zdravé město Litoměřice 
 

Školní Fóra a přínos pro rozvoj dětí - výsledky výzkumu (11:30 - 11:50) 
Eliška Vejchodská, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem  

LOONO - preventivní zdravotní programy a workshopy (11:50 - 12:10) 
Blanka Sigmundová, Loono 
 

Měníme klima v legislativě (12:10 - 12:30) 
Petra Kolínská, Zelený kruh 
 

Síťujeme a inspirujeme (se) - zástupci Rady NSZM a členové dalších municipálních asociací 
diskutují společně o proběhlé době - přátelské popovídání na závěr (12:30 - 13:00) 

                    Jan Sedláček, starosta Zdravé obce Křižánky, místopředseda Sdružení místních samospráv 
                   Jiří Krist, předseda Národní sítě MAS, politik Zdravé MAS Opavsko 
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Tréninkové vzdělávací bloky z jarní a letní Školy proběhnou souběžně 
s podzimní Školou v Praze. 
 

 6.10. Finanční zdroje, tvorba projektů, jejich řízení a hodnocení; vazba na rozpočet obce 

(podzimní blok), lektor: Jaroslav Švec  

 7.10. Komunikační, prezentační a mediační dovednosti (letní blok), lektorka: Miriam Vránová  

 8.10. Participace, metody a techniky práce s veřejností (jarní blok), lektorka: Dana Diváková  

 

Účast na náhradních lektorských dnech je určena přednostně  koordinátorům, kteří dosud nemají 
závěrečný („zlatý“) certifikát a je podmínkou pro získání závěrečného certifikátu pro letošní rok.  
 
Adeptům na závěrečný certifikát současně nabízíme přezkoušení online 
– v případě zájmu kontaktujte polackova@nszm.cz.  
 
V případě dotazů ke Školám se můžete obrátit na lexova@nszm.cz, 732 153 171 
 

Těšíme se na Vás! 
 
 

 

WEB: http://www.ZdravaMesta.cz/ls2020-akred-vzdelavani 

PŘIHLAŠTE se jedním KLIKEM: 3. 6. 2020 (od 8:45):  http://www.zdravamesta.cz/skola-online 
 

 
 
 

 
 
Akce je součástí vzdělávacího programu akreditovaného MV ČR „Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město 
WHO“, (akreditace č. AK I./PV–472/2004). Letní Škola NSZM je 2. z celkových tří bloků tohoto 
akreditovaného programu.  
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