
O asociaci

Národní síť Zdravých měst ČR



Národní síť Zdravých měst 
České republiky

29 let postupu 
ke kvalitě života, zdraví 
a udržitelnosti



www.ZdravaMesta.cz

http://www.zdravamesta.cz/


mezinárodní program Zdravé město WHO

VII. fáze v Evropě

/ 2019-2025 /

OSN-WHO: Mezinárodní akreditace NSZM ČR



2023

ASOCIACE NSZM ČR
Zdravá města, obce, regiony v Česku

136 členů NSZM (města, kraje, obce, MAS, mikroregiony) – 58% obyvatel ČR



Odborně zaměřená asociace
spolupráce s desítkami expertů 
- univerzity, instituce, NNO



Služby pro členy
Sdílení dobré praxe



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



DobraPraxe.cz

http://www.dobrapraxe.cz/soutez


Služby pro členy
Participace



www.ZdravaMesta.cz/Forum

721 diskusních akcí 
s veřejností 

. facilitace 
. metodika 

.  propagace

http://www.zdravamesta.cz/Forum


© NSZM ČR 12

ZdravaMesta.cz/Mladeforum nebo /Skolniforum

217 Mladých 
a Školních fór

. facilitace 
. metodika 
. propagace

http://www.zdravamesta.cz/mladeforum
http://www.zdravamesta.cz/skolniforum


POCITOVÉ MAPY
. příprava . realizace 

. GIS . portál

ZdravaMesta.cz
/PocitovaMapa

https://pocitovamapa.nszm.cz/
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PARTICIPATIVNÍ 
ROZPOČTY 

eANKETY



Strategická práce

.. indikátory / strategie / projekty



Data o Vašem městě

Jak sledovat rozvoj,
možnost srovnat se 
s ostatními



INDIKÁTORY pro ORP (300 ks) / pro MĚSTO (200 ks) 

DataPlán NSZM
–> indikátory ORP
–> indikátory Obec

https://terminal.dataplan.info/cz/x/indikatory-2/online-indikatory-orp
https://terminal.dataplan.info/cz/x/indikatory-2/online-indikatory-obec








Projekty Vašeho města

… pro úřad, vedení města 
i širokou veřejnost



Galerie 
projektů 
pro veřejnost 
[zde]

https://www.zdravamesta.cz/cz/breclav/galerie-projektu


Karta projektu 
pro veřejnost 
[zde]

https://www.zdravamesta.cz/cz/steti/galerie-projektu?id=cba963e71f6e214f54b6665c8aded410


Ukázkové koncepce 
/ Metodiky

Služby pro členy



ZdravaMesta.cz
/publikace

http://www.zdravamesta.cz/publikace


Sdílení inspirací

.. akce / facebook / videa



Facebook NSZM

33 400 sledujících
3 interní diskusní skupiny

www.Facebook.com/NSZM.CZ

https://www.facebook.com/NSZM.CZ/


TV Zdravá města
YouTube NSZM

. Záznamy online akcí

. Informační videa

. Dobrá praxe z měst



Celostátní odborné akce

.. živé / online



Otevíráme! 





ŠKOLY NSZM ČR – akreditované vzdělávání, 3x ročně [video]

https://www.youtube.com/watch?v=U507q1P5MJg


www.konference2023.zdravamesta.cz

https://konference2023.zdravamesta.cz/


Úspěch není náhoda..



35

BRÁNA
.místní zlepšování
.síťová spolupráce



Metodika.ZdravaMesta.cz
ve spolupráci s nejzkušenějšími 
Zdravými městy, obcemi, regiony 

http://www.metodika.zdravamesta.cz/
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www.ZdravaMesta.cz/PridejteSe

https://zdravamesta.cz/PridejteSe


Národní síť Zdravých měst ČR

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

KONTAKT

http://www.zdravamesta.cz/

	Snímek 1
	Snímek 2
	Snímek 3
	Snímek 4
	Snímek 5
	Snímek 6
	Snímek 7
	Snímek 8
	Snímek 9
	Snímek 10
	Snímek 11
	Snímek 12
	Snímek 13
	Snímek 14
	Snímek 15
	Snímek 16
	Snímek 17
	Snímek 18
	Snímek 19
	Snímek 20
	Snímek 21
	Snímek 22
	Snímek 23
	Snímek 24
	Snímek 25
	Snímek 26
	Snímek 27: Facebook NSZM
	Snímek 28: TV Zdravá města YouTube NSZM
	Snímek 29
	Snímek 30
	Snímek 31
	Snímek 32
	Snímek 33
	Snímek 34
	Snímek 35
	Snímek 36
	Snímek 37
	Snímek 38
	Snímek 39

