
GALERIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
Konference Národní sítě Zdravých měst ČR k metodě kvality místní Agenda 21

Reprezentativní akce pro zástupce obcí, regionů a jejich odborných partnerů i všech dalších zájemců o kvalitní rozvoj místa, kde žijí. 
Bližší info: www.ZdravaMesta.cz/konference2015.  Registrace: do 20. 11. 2015 na www.ZdravaMesta.cz/konference2015/registrace. 
Konference je bez účastnického poplatku.

Partneři a spolupráce:

Akce je podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.
Akce je pořádána ve spolupráci s Radou vlády pro udržitelný rozvoj.

ÚTERÝ 1. prosince 2015
 Místo konání: Kaiserštejnský palác, Malostranské náměstí 23/37, Praha 1

9:00 – 10:00 Registrace účastníků 

10:00 – 11:00 ZAHÁJENÍ A ÚVODNÍ SLOVO

 ·  Petr Hermann předseda Národní sítě Zdravých měst ČR
 ·  Anna Kárníková Úřad vlády ČR, Rada vlády pro udržitelný rozvoj

 70 LET ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
 Zdravice Světové zdravotní organizace, informace k novým Cílům udržitelného rozvoje OSN,  
 Národní síť Zdravých měst ČR součástí UN Global Compact 

 ·  Alena Šteflová - Kancelář WHO v Praze ·  Michal Broža - Informační centrum OSN v Praze

11:00 – 13:00 NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA NEJPOKROČILEJŠÍCH V METODĚ KVALITY MÍSTNÍ AGENDA 21
  Inspirujte se nejlepší praxí!  Otevřenost úřadu • plánování s občany • udržitelné finanční, strategické, procesní  

řízení • obnovitelné zdroje a úspory • udržitelná mobilita • inovace a zajímavá technická řešení • osvětové akce  
k podpoře zdraví • zapojení mládeže a dětí • fair trade a globální odpovědnost ad. 

 Chrudim, Kopřivnice, Litoměřice, Vsetín, Křižánky

 Panelové diskuse se zástupci nejpokročilejších kategorií MA21 moderují:
 ·  Petr Švec - Výbor RVUR pro udržitelné municipality, NSZM ČR
 ·  Marie Petrová - Pracovní skupina pro MA21 při RVUR, Ministerstvo životního prostředí 

13:00 – 14:00  Přestávka, občerstvení • Foyer: vyzkoušejte si Pocitovou mapu.

14:00 – 16:00 GALERIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE – DALŠÍ INSPIRACE Z PRAXE
 Panelové prezentace dalších Zdravých měst, regionů a městských částí
 Vysočina, Moravskoslezský,  Jihomoravský kraj, Drahanská vrchovina • podpora MA21 • spolupráce s obcemi 
 • společenská odpovědnost • zapojení škol do osvětových kampaní
 Praha 8, Praha 14, Praha 20 • strategické řízení • komunitní akce a jejich koordinace • spolupráce uvnitř úřadu
 Jihlava, Mladá Boleslav, Prachatice • plánování pro zdraví • sportovní rodinné hry • seniorské aktivity

16:00 ZÁVĚR PLENÁRNÍ ČÁSTI KONFERENCE

16:15 – 18:00 SLAVNOSTNÍ OCENĚNÍ UDRŽITELNÝCH MUNICIPALIT

 Předání ocenění pro nejvyšší kategorie místní Agendy 21 v České republice za rok 2015

STŘEDA 2. prosince 2015  
 Místo konání: Palác YMCA, na Poříčí 12, Praha 1

9:00 – 12:00 Souběžné konzultační semináře: 
 · pro členy Národní sítě Zdravých měst ČR k finančním zdrojům OPZ – výzvy pro obce
 · pro další zájemce konzultační setkání k MA21.
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