
 
 

 

 

Akreditovaný vzdělávací program „Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO“ 
 
 

PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM 2010 
3. – 5. 11. 2010, Uherské Hradiště 

 
Akce je zahájena úvodním diskusním seminářem (3.11.2010), 

na který navazují praktické workshopy a tréninky:  
 

Středa 3. 11. 2010 – diskusní seminář  
 (Klub kultury – Malý sál; Hradební 1198, Uherské Hradiště) 

 
Detailní časový rozpis viz samostatný program 

 

 

Čtvrtek 4. 11. 2010 – školení 
(Klub kultury – Malý sál; Hradební 1198, Uherské Hradiště)  

                                                                           

Tréninkový blok je zaměřený na kvalitu postupu v rámci realizace ZM a MA21, diskutována bude 
metodika postupu v rámci ZM a MA21, harmonogram práce, pomocné nástroje k využití ad. 

Lektor: Tým Kanceláře NSZM, zástupci pokročilých MA21  

     

SPOLEČNÝ BLOK  

(9:00 – 10:00)   

Komunitní plán, „10P“     
(Jak vzniká komunitní plán? Jak sledovat a vyhodnocovat řešení největších problémů města – 
„10P“- definovaných na Fóru Zdravého města? ad.) 

 

PRÁCE VE SKUPINÁCH  

(10:00 – 15:00, s přestávkou na oběd 11:30 – 12:30) 

Učíme se navzájem 
Diskuse ve 3 samostatných pracovních skupinách vedených zástupci Kanceláře NSZM 
a pokročilých MA21. Účastníci budou mít možnost v průběhu dne diskutovat ke všem 3 tématům. 

Skupina I. 
MEDIALIZACE  

ŘÍZENÍ PROJEKTU  
 

Skupina II. 
PLÁNOVÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ   

Skupina III.  
STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ  

 
Zkušenosti z praxe:  
Vsetín, Kopřivnice  
 

Zkušenosti z praxe:  
Uherské Hradiště, Praha-Libuš 
 
 

 
Zkušenosti z praxe:  
Vsetín, Kopřivnice 

(15:00 – 16:00) 

Shrnutí k Metodice NSZM    
Tým Kanceláře NSZM, zástupci pokročilých MA21   
 

(16:00 – 16:30) 

Předání certifikátů účastníkům Podzimní školy NSZM 
 

 

DOPROVODNÝ PODVEČERNÍ PROGRAM (PO UZAVŘENÍ ŠKOLICÍ ČÁSTI): 

- společný program (návštěva vinného sklípku, cimbál, společná večeře) 



 

 
 
 
 

Pátek 5. 11. 2010 – konzultace 
(Regionální vzdělávací centrum, Studentské náměstí 1532, Uherské Hradiště) 

 

9:00 – 11:00 

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE 
(Zástupci Kanceláře NSZM ČR) 
 
- práce se systémem DataPlán 
- projektové řízení a příprava projektu 
- příprava Fóra Zdravého města  
- …. další témata dle zájmu účastníků  
 

 
 

 

 

 

 

Podzimní škola NSZM 2010 je šestým blokem akreditovaného programu pro koordinátory 
Projektu Zdravé město a místní Agendy 21. 

 

Pravidla účasti na školách NSZM:  
- první den škol NSZM (celostátní diskusní seminář) je otevřen všem zájemcům o řešená témata 

nejen z členských municipalit NSZM 

- další dny škol NSZM (školení s nácvikem dovedností) jsou určeny přednostně koordinátorům 
MA21 

o v případě účasti koordinátorů MA21 z NEčlenských municipalit NSZM je třeba doložit 
doklad o ustanovení do funkce oficiálního koordinátora  

o v případě účasti zástupců úřadu členských municipalit NSZM, kteří nejsou ve funkci 
oficiálního koordinátora MA21, bude účast umožněna pouze s ohledem na kapacitní 
možnosti příslušného školicího bloku (tito účastníci škol nebudou zařazeni do 
praktických nácviků, ale mohou se účastnit jako přihlížející)  

- závěrečný certifikát v rámci jednotlivých škol NSZM bude udělen jen na základě kompletní 
účasti na příslušném školicím bloku  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na Podzimní školu NSZM 2010 se prosím registrujte nejpozději do 27. 10. 2010 zde:  

www.zdravamesta.cz/ps/registrace  
 
 
 

         
 

 
 

Akce je realizována v rámci  
projektu podpořeného Ministerstvem  
pro místní rozvoj z dotací NNO 2010  


