PŘÍNOSY PRO ČLENY
a služby Národní sítě Zdravých měst ČR

Zdravá města, obce, regiony
České republiky

Národní síť Zdravých měst ČR je mezinárodně certifikovanou
asociací měst, obcí a regionů. 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.
Ačkoliv tento program má organizační zázemí úřadu,
není pouhou „úřední aktivitou“. Je zejména projektem komunitním – otevírá prostor pro posi‑
lování aktivity a zájmu obyvatel.

PODPORA
PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ
A ZDRAVÍ

V České republice zajišťuje územní veřejnou
správu vysoký počet obcí, aktuálně téměř
6 250 municipalit. Z těchto je pouze 600
měst, která jsou ovšem mnohdy menší než
2 000 obyvatel. Základní kostru dnes tedy
tvoří 225 měst s pověřenou působností –
tzv. malých okresů (ORP).

Po dlouhá léta rozvíjíme Metodiku hodnocení udržitelných měst, spolupracujeme s desítkami expertů na jednotlivé oblasti udržitelného rozvoje
včetně důrazu na zdraví a kvalitu života.

Pouze zlomek z nich však dokáže odborně
správně popsat vlastní systematický postup
ke kvalitě života a zdraví obyvatel. Samosprávám často chybějí argumenty, kterými lze
dokázat, že místní veřejná správa je zajištěna
skutečně kvalitně a efektivně pro místní voliče
i jejich budoucnost. Je proto nutné začít více
využívat odborné metody měření udrži‑
telného rozvoje k určení možných rizik. Na
základě kvalifikované analýzy pak formulovat
a řídit dlouhodobé strategie, výběr vhodných
projektů a zajistit odpovídající procesy.

• Audity udržitelného rozvoje: vyhodnocení rizik místního rozvoje pro
kvalitu života a zdraví jako argument pro odborně správný postup
i jako analytický podklad pro strategii. Expertní i technická podpora pro
přehledné porovnání stavu měst v 10 oblastech UR
mistniagenda21.cz/audit-ur-porovnani
• Benchmarking: porovnání indikátorů, postupů a učení se z inspirací
a praktické realizace Zdravého města včetně aktivit MA21
www.ZdravaMesta.cz/profil
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• Podpora zdraví: expertní podpora pro analýzy a koncepce, dobrá
praxe, hodnocení dopadů na zdraví (HIA), zdraví jako nedílná
součást všech politik.
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• Prosazování zájmů členů na národní i mezinárodní úrovni.

A to Zdravá města, obce a regiony ZNAJÍ,
UMÍ A CHTĚJÍ.
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VZDĚLÁVÁNÍ

DOBRÁ PRAXE,
INOVACE

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí
Ministerstva vnitra, realizujeme zdarma unikátní
vzdělávací programy určené územní veřejné správě
v oblasti udržitelného rozvoje, strategického řízení a mezinárodních programů Zdravé město a MA21.
•Š
 koly Zdravých měst či kurzy ve Vašich úřadech,
pravidelné webináře.

MÉDIA,
INFOSERVIS

• Celostátní a regionální akce: ke konkrétním tématům. Inspirace i prezentace Vašich zkušeností
a osvědčených postupů.
www.ZdravaMesta.cz/aktual
• DobráPraxe.cz: unikátní internetová databáze,
inspirace, inovace, nápady a mnohem více.
www.DobraPraxe.cz

Značka „Zdravé město“ má své místo v ČR i zahraničí. Spolupracujeme s řadou celostátních médií
a propagujeme aktivity asociace i našich členů.

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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• Medializace Vašich úspěšných aktivit: tiskové zprávy, kampaně, podklady pro média, školení k mediální
komunikaci, Zpravodaj česky i anglicky, Facebook,
Instagram ad.
www.ZdravaMesta.cz/zpravodaj
MÉ
D

ĚLÁVÁN
ZD

Í

V

•O
 nline Metodika NSZM s řadou praktických
návodů a checklistů, možností e‑testů
či odkazů na inspirace ostatních.

Rozvíjíme síťovou spolupráci a nabízíme ukázko‑
vé postupy a inspirace z ČR i zahraničí. Umožňujeme zapojení do tematických programů a projektů, spolupráci s odborníky z univerzit, celostátních
institucí i neziskových organizací.
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KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ
ÚŘAD
Základem našich aktivit jsou konzultace, metodická doporu‑
čení a podpora „šitá na míru“ Vašim úřadům.

PARTICIPACE

• Metody a standardy řízení kvality: znalost souvislostí
evropských standardů a principů udržitelného rozvoje a přenos do praxe.

Máme více než 20tiletou praxi se za‑
pojováním veřejnosti, hledáme inspirace,
poskytujeme cílenou podporu.

• Strategie: metodický postup přípravy a řízení strategie, školení, on‑line nástroje, info‑systém, inspirace a osvědčené
postupy.

• Metodika i pomoc při vedení týmových prací
a projednávání s veřejností, doporučení pro aktivizaci občanů a rozvoj veřejného života. Podpora
pro participativní rozpočty, Veřejná, Školní
a Mladá fóra, pocitové mapy a mnohem více.

• Automaticky generované praktické hodnotící a přehle‑
dové zprávy k naplňování programu Zdravé
město, obec, region.
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• Facilitace Veřejného fóra, proškolení
k práci s veřejností, praktické zkušenosti, inspirace.

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
kladné hodnocení projektů.

ON‑LINE
NÁSTROJE
Ve spolupráci se členy rozvíjíme infosystém DataPlán
s řadou praktických nástrojů jako například:
• Internetový projektový zásobník vč. evaluace pro‑
jektů z pohledu udržitelného rozvoje, správa grantového
systému města ad.

• Aktuální grantové informace k zajímavých grantovým příležitostem, nabídky tuzemských i zahraničních partnerů v projektech, pozvánky na konference ke zdrojům.
• Podpůrná vyjádření k Vašim projektům,
možné konzultace s relevantním odborným
partnerem.

•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).
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•N
 ástroj pro zpracování a hodnocení auditů udržitel‑
ného rozvoje a jejich benchmarking.
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www.dataplan.info

NABÍZÍME:
ZASTŘEŠENÍ MEZINÁRODNÍ AUTORITOU
PODPORA
PRO PROJEKTY

KONZULTACE „NA MÍRU“
MEDIÁLNÍ PROPAGACE

SÍŤOVÁ SPOLUPRÁCE,
VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ

EXPERTNÍ PODPORA
PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ
A KVALITU ŽIVOTA

DOBRÁ PRAXE Z ČR I ZAHRANIČÍ

DOBRÁ VIZITKA

VZDĚLÁVACÍ A OSVĚTOVÉ AKCE
ÚČAST NA PILOTNÍCH AKTIVITÁCH

E‑MAILOVÝ INFORMAČNÍ SERVIS
Zdravá města, obce, regiony
České republiky

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

