
 

 

 

 

 

Akce je součástí vzdělávacího programu akreditovaného Ministerstvem vnitra  
 „Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO“ 

 
 

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst 2013 
 - úvodní seminář 

 

Středa 6. 11. 2013  
(Hodonín - Dům kultury Horní Valy 3747/6, Velký sál) 

   

Sdílejte s námi zkušenosti a osvědčené postupy v oblasti kvality veřejné správy, přijďte diskutovat a 
dozvědět se o aktualitách v oblasti místní Agendy 21, seznamte se blíže s tématem dobrovolnictví a 
výhodami spolupráce obcí s dobrovolnickými organizacemi. Seminář představí vybrané odborné partnery a 
možnosti spolupráce v rámci kampaní a aktivit obcí a regionů a příklady dobré praxe z jednotlivých měst. 

Akce je určena zástupcům obcí, spolupracujícím organizacím i všem dalším se zájmem nejen o téma 
dobrovolnictví a programy Zdravé město a místní Agenda 21.                   

 

    ROZVOJ V KVALITĚ MÍSTNÍ AGENDY 21 – CO NOVÉHO?  

10:00 – 10:20 
Zahájení, přivítání účastníků a představení hostitelského města  

- L. Ambrozek, politik Zdravého města Hodonín  
 

 
10:20 – 10:35 
 

Aktuality k místní Agendě 21 na národní a mezinárodní úrovni  

- M. Petrová, Ministerstvo životního prostředí  

10:35 – 10:50  
- Spolupráce na místní úrovni – základ kvalitní MA21 

- P. Švec, Národní síť Zdravých měst ČR  

10.50 – 11.05 
- Dobrovolnictvím k rozvoji komunity i jednotlivce  

- J. Tošner, HESTIA o.s., Národní dobrovolnické centrum 

 

 TÉMATA – ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI / KOMUNITNÍ AKCE / DOBROVOLNICTVÍ / AKTIVNÍ STÁRNUTÍ  

      (INFORMACE, DOPORUČENÍ, ZKUŠENOSTI) 

11:05 – 11:45 
 
 

Grantový systém Nadace proměny / Zapojování dobrovolníků při proměnách 
veřejných prostor 

- Nadace Proměny – J. Přerovská 

Portál „Zapojme se“ - aktivní zapojování veřejnosti do místního dění 

- Antikomplex o.s. – O. Matějka  

 PŘIJĎTE SE INSPIROVAT DO ZDRAVÝCH MĚST, OBCÍ A REGIONŮ      

      (DOBRÁPRAXE.CZ)  

11:45 – 12:30  

Seniorské aktivity a využití dobrovolníků 

- Zdravé město Litoměřice – R. Vlčková, J. Hanousková 
 
Komunitní akce na sídlištích – představení projektů 
- Zdravá městská část Praha 14 – P. George, Z. Straková 

12:30 – 13:30  PŘESTÁVKA NA OBĚD 

 



 

 

 

 

PRÁCE VE SKUPINÁCH - „Učíme se navzájem“  
diskuse ve 2 souběžných skupinách 

(13:30 – 15:30)   

Skupina I.  
ZAČÁTEČNÍCI  
 

Skupina II.  
STŘEDNĚ POKROČILÍ A POKROČILÍ 
 

Témata: 
- Fórum, Kulaté stoly, Spolupráce s partnery 
- Příprava a realizace kampaně 
- Finanční zdroje pro rozjezd MA21   
- Kritéria a pravidla MA21 na rok 2014 
 

Eva Poláčková 

Témata: 
- Strategické plánování a řízení v rámci MA21 
- Hodnocení udržitelného rozvoje 
- Pokročilá práce s veřejností a partnery  
- Kritéria a pravidla MA21 na rok 2014 
 

Petr Švec  
 

 

DOPROVODNÝ WORKSHOP 

TÉMA „KOMUNITNÍ DOBROVOLNICTVÍ - JAK NA TO“  
PhDr. Jiří Tošner – HESTIA, o.s. 

(13:30 – 16:30) Hodonín - Dům kultury Horní Valy 3747/6, Kinosál 

TÉMATA: 
- veřejná správa a občané; 
- spolky a aktivity v obci, základy komunity; 
- formy dobrovolnictví – pojmy a definice; 
- dobrovolnictví jako cesta k získání zaměstnání; 
- integrace dobrovolnictví do činnosti obce, role samosprávy; 

 

PODZIMNÍ ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY NSZM ČR 
- akce je určena pouze pro členy NSZM ČR - 

(16:00 – 17:30)   

Na zasedání budou projednána významná témata související s Projektem Zdravé město a místní Agenda 21, nové 
služby asociace pro členy i další témata.  
 
Vzhledem k významu zasedání je nutná účast statutárních představitelů členských municipalit NSZM nebo 
pověřených zástupců (je nutné oficiální písemné pověření).   
  
Více informací viz samostatný program akce na www.ZdravaMesta.cz/vh.      

 

DOPROVODNÝ PODVEČERNÍ PROGRAM (PO SKONČENÍ AKCE): 

- 19.00 hod.: návštěva Templářských sklepů v Čejkovicích s prohlídkou a degustací, rautem s neomezenou 
konzumací vín a živou cimbálovou hudbou; zajištěna doprava autobusem 

 
 

Na akci se prosím registrujte nejpozději do 29.10. na adrese: 

www.ZdravaMesta.cz/ps/registrace 

 
V dalších dnech na akci přímo navazují tréninkové vzdělávací bloky pro koordinátory a politiky Zdravých 
obcí a regionů (součást akreditovaného vzdělávacího programu NSZM ČR „Místní Agenda 21 a Projekt 

Zdravé město WHO“, č. akreditace: AK I./PV – 472/2004) 

 
Kontakt: Kancelář NSZM, T: 606 755 374, E: info@nszm.cz     

 

Akce je součástí projektu NSZM ČR „Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to?“ podpořeného 
finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

http://www.zdravamesta.cz/vh
mailto:info@nszm.cz

