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Národní síť Zdravých měst ČR

Vzdělávací instituce 
s akreditací MV



Národní síť 

Zdravých měst, obcí, regionů

České republiky

Mezinárodně certifikovaná asociace 
sdílení zkušeností a dobré praxe

Kvalita života, zdraví, udržitelný rozvoj



Zdravá města, obce, regiony v Česku 

2019

130 členů NSZM (města, kraje, mikroregiony, MAS, obce); více než 50% obyvatel ČR



Mezinárodní
program 

Zdravé město

.. platforma 
pro zlepšování 

.. úspěšné 
postupy

a nástroje

Spolupráce 
měst, obcí, 

regionů



Národní síť Zdravých měst ČR

Aktuality



Aktuální výzvy OPZ pro města, obce, regiony (092, 119)
- uzávěrka 21. června 2019 -

https://www.esfcr.cz/vyzva-092-opz

https://www.esfcr.cz/vyzva-092-opz


Konference národních sítí Zdravých měst OSN-WHO (Lisabon, 28.-31. května 2019)







www.ZdravaMesta.cz/DenZeme

http://www.zdravamesta.cz/DenZeme


www.ZdravaMesta.cz/DenBezTabaku

http://www.zdravamesta.cz/DenBezTabaku


www.ZdravaMesta.cz/DnyBezUrazu

http://www.zdravamesta.cz/DnyBezUrazu-18


www.TydenUdrzitelnosti.cz

http://www.tydenudrzitelnosti.cz/


www.ZdravaMesta.cz/webinare

http://www.zdravamesta.cz/webinare


Národní síť Zdravých měst ČR

Postup Zdravých měst, obcí 
a regionů



Zdravé město, obec, region
Systém místního zlepšování



Zdravé město, obec, region
Pravidelný roční cyklus zlepšování

Místní zlepšování

akce projekty aktivity



ZDRAVÁ MĚSTA 2019-2022

Volební 
období 
2019
2022 

2019

2020

2021

2022
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Projekt „MOZAIKA“
Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy 

za pomoci metody MA21 “



Udržitelný rozvoj - poslání (nejen) Zdravého města   

© CIEM



Metody měření kvality  
Zdravá města synergicky využívají řadu metod

ISO MA21
Common Assessment Framework

CAF
Benchmarking

BM

Balanced Scorecard

BSC,
EMAS

MĚSTO
ÚŘAD



Aktivita Zdravých měst, obcí, regionů v metodě MA21 
počet členů a nečlenů NSZM dle ISMA21
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Inspirace, dobrá praxe



10 TÉMAT 
udržitelného

rozvoje

© NSZM ČR

Stav a trendy
Audity UR, ISO, aj.

Zkušenosti
dobrá praxe
know-how

Zapojení
obyvatel,

vztah k místu



1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj 

2. Životní prostředí 

3. Udržitelná spotřeba a výroba 

4. Doprava a mobilita 

5. Zdraví 

6. Místní ekonomika a podnikání 

7. Vzdělávání a výchova 

8. Kultura a místní tradice 

9. Sociální prostředí 

10. Globální odpovědnost

Témata udržitelného rozvoje pro město / region
dle mezinárodních Aalborských závazků udržitelných měst



www.Galerie.Udrzitelne-Mesto.cz

http://www.galerie.udrzitelne-mesto.cz/




Mladá a Školní fóra ve městech

https://www.zdravamesta.cz/cz/videogalerie/litomerice-skolni-forum-zs-litomerice-na-valech


Zdravotní plány – koncepce podpory zdraví 
ve Zdravých městech a regionech



Participativní rozpočet  
podpora angažovanosti obyvatel Zdravého města



Pocitové mapy a moderní způsoby hlasování  
součást aktivit a průzkumů Zdravých měst



Akreditované vzdělávání koordinátorů
Zdravých měst, obcí, regionů

Liberec / Tábor / Hodonín
jaro, léto, podzim 2019





www.ZdravaMesta.cz

www.facebook.com/NSZM.CZ
www.ZdravaMesta.cz/video

www.instagram.com/ZdravaMesta
twitter.com/ZdravaMesta

http://www.zdravamesta.cz/
http://www.facebook.com/NSZM.CZ
http://www.zdravamesta.cz/video
http://www.instagram.com/ZdravaMesta
https://twitter.com/ZdravaMesta
https://twitter.com/ZdravaMesta
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Služby a nástroje



www.ZdravaMesta.cz/sluzby

http://www.zdravamesta.cz/sluzby


www.ZdravaMesta.cz/publikace

http://www.zdravamesta.cz/publikace


ONLINE NÁSTROJE NSZM ČR

ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ 

www.ZdravaMesta.cz/zasobnik-webinar

nabízíme
záznam 

webináře

http://www.zdravamesta.cz/zasobnik-webinar


On-line nástroje pro členy NSZM ČR 
Místní projekty – přehledně 



On-line nástroje pro členy NSZM ČR 
Zásobník projektů – karta projektu



On-line nástroje pro členy NSZM ČR 
Zásobník projektů – hodnocení dopadu na UR



Národní síť Zdravých měst ČR

E: nszm@nszm.cz
M: 602 500 639
W:  www.ZdravaMesta.cz

KONTAKT
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http://www.zdravamesta.cz/

