PŘÍNOSY PRO ČLENY

a služby Národní sítě Zdravých měst ČR

CHCETE?
… dobře komunikovat s veřejností
… kvalitně strategicky plánovat a řídit
… mít data pro hodnocení postupu Vašeho města
… mít vzdělané úředníky a zastupitele
… využívat konzultace a podporu „na míru“
… využívat moderní online nástroje
POKUD ANO, PŘIPOJTE SE DO ASOCIACE
NSZM ČR, TĚŠÍME SE NA VÁS!

Zdravá města, obce, regiony
České republiky

Národní síť Zdravých měst ČR
je mezinárodně certifikovanou asociací
měst, obcí a regionů.

PODPORA
PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ
A ZDRAVÍ

Ve Zdravých městech, obcích
a regionech lze najít dobrý příklad toho,
co v praxi znamená kvalitní veřejná
správa, strategické plánování
a řízení s aktivním zapojením
veřejnosti a s ohledem na udržitelný
rozvoj, zdraví a kvalitu života.

Více než 25let praxe s podporou kvality života, udržitelného
rozvoje a zdraví v praxi obcí a regionů
• Konzultace expertů v tématech rozvoje obcí (doprava, sociální
oblast, životní prostředí, energetika, bydlení a mnohé další).

Potkáváme se, diskutujeme,
učíme (se), inspirujeme (se).

• Benchmarking: porovnání dat, postupů či Auditů udržitelného
rozvoje. Datová podpora, nástroje i zhodnocení.

Společně rozvíjíme know-how,
jak na kvalitu života, udržitelný
rozvoj a zdraví.

• Podpora zdraví: expertní podpora pro analýzy a koncepce,
dobrá praxe, data o zdravotním stavu.
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Zdravá města, obce, regiony
České republiky
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• Prosazování zájmů členů na národní
i mezinárodní úrovni.

DOBRÁ PRAXE,
INOVACE

VZDĚLÁVÁNÍ
Jsme akreditovanou vzdělávací institucí
Ministerstva vnitra, realizujeme unikátní vzdělávací
programy určené územní veřejné správě.

Rozvíjíme síťovou spolupráci a nabízíme
ukázkové postupy a inspirace z ČR i zahraničí.

• Školy Zdravých měst či kurzy ve Vašich úřadech.

• Celostátní a regionální akce ke konkrétním
tématům.
www.ZdravaMesta.cz/aktual

• Webináře, e-konzultace.

MÉDIA,
INFOSERVIS

• DobráPraxe.cz: unikátní internetová databáze,
inspirace, inovace, nápady a mnohem více.
www.DobraPraxe.cz

DOBRÁ

• Medializace Vašich úspěšných aktivit: tiskové zprávy,
kampaně, školení k mediální komunikaci, Zpravodaj
česky i anglicky, Inspiromat, Facebook, Instagram,
Twitter.
www.ZdravaMesta.cz/zpravodaj

www.ZdravaMesta.cz/ekonf
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• Info‑servis: 11 e‑mailových konferencí na různá témata, např. doprava, sociální, životní
prostředí, vzdělávání ad.
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Značka „Zdravé město“ má své místo v ČR i zahraničí. Spolupracujeme s řadou celostátních médií
a propagujeme aktivity asociace i našich členů.
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• Online Metodika NSZM s řadou praktických
návodů a checklistů, možností e‑testů
či odkazů na inspirace ostatních.
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KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ
ÚŘAD
Základem našich aktivit jsou konzultace, metodická dopo‑
ručení a podpora „šitá na míru“ Vašim úřadům.

PARTICIPACE
Máme více než 20tiletou praxi se zapojová‑
ním veřejnosti, hledáme inspirace, poskytujeme
cílenou podporu.
• Plánování s veřejností, participativní rozpočty,
e-ankety, kulaté stoly, Školní a Mladá Fóra,
pocitové mapy, facilitace a mnohem více.

• Metody a standardy řízení kvality: znalost souvislostí
evropských standardů a přenos do praxe.
• Strategie: metodický postup přípravy a řízení strategie, školení, on-line nástroje, info‑systém, inspirace a osvědčené
postupy.
•A
 utomaticky generované praktické hodnotící a přehle‑
dové zprávy.
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• Vzdělávání a metodická podpora pro
práci s veřejností, praktické zkušenosti,
inspirace.

PROJEKTY
A FINANCE

ON‑LINE NÁSTROJE
DataPlán NSZM jako systém pro řízení města
• Internetový projektový zásobník vč. evaluace projek‑
tů z pohledu udržitelného rozvoje, správa grantového systému města ad.
•N
 ástroj pro pasport majetku v návaznosti na energetický
management.
•N
 ástroje pro tvorbu strategií, strategické mapy, vazba
na rozpočty, indikátory ad., včetně interního prostředí
(Terminál).
www.dataplan.info

Jsme respektovaným partnerem resortů
a odborných institucí. Aktivní Zdravá města, obce,
regiony mají dobrý „kredit“ u nás i v zahraničí. Při
získávání projektů a dotací mají úspěch, protože jejich aktivity přinášejí výrazné argumenty pro klad‑
né hodnocení projektů.
• Aktuální grantové informace k zajímavým grantovým příležitostem, nabídky tuzemských i zahraničních partnerů v projektech, pozvánky na konference k finančním zdrojům.
• Podpůrná vyjádření k Vašim projektům,
možné konzultace s relevantními odbor‑
nými partnery.
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„ŠKOLY“, ŠKOLENÍ, WEBINÁŘE
Naučte se být úspěšní

ZAPOJENÍ OBČANŮ
Zapojujte veřejnost aktivně a dobře

DATA PRO VÁS
Jak jste dobří v kvalitě života

Zdravá města, obce, regiony
České republiky

KONZULTACE NA „MÍRU“
„Přítel na telefonu“ i podpora v místě

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČTY A ANKETY
Participativní rozpočty, elektronické
hlasování

TÉMATA ROZVOJE
Poraďte se s experty

SDÍLENÍ A SPOLUPRÁCE
Inspirujte (se)!

MLADÁ A ŠKOLNÍ FÓRA
Nezapomínejte na mladou generaci

STRATEGIE A KVALITA
Plánujte a řiďte efektivně

KONTAKT: Národní síť Zdravých měst ČR
nszm@nszm.cz | +420 602 500 639
www.ZdravaMesta.cz | facebook.com/nszm.cz

