
 
12. února 2015 v Liberci (10.00 – 16.00 hod.) 
Krajský úřad Libereckého kraje - U Jezu 642/2a, Liberec 2 
zasedací místnost č. 326a, 3. patro 
 

Akce je určena zástupcům Zdravých krajů  - koordinátorům, politikům a dalším spolupracujícím 
osobám, případně zvaným partnerským institucím a zástupcům dalších krajů.  

Cílem je sdílet osvědčené postupy a inspirace a diskutovat nad vzájemnou spoluprací  
a nad spoluprací s obcemi, mikroregiony a městy  

 

PROGRAM PRACOVNÍHO A KOORDINAČNÍHO SETKÁNÍ 

10.00 – 10.30 
 
 

 

 

10.30 - 11.00 
 
 

11.00 – 16.00  
 

 
 

*** 
        11.00 - 12.15 

 

 
     
        12.30 - 13.30 

 
 

13.30 - 14.30 
 

 
 

14.30 - 15.30 

 

 
15.30 – 16.00 

 

Úvodní slovo a uvítání účastníků 
       Ivana Hujerová, členka rady kraje, politička Projektu Zdravý kraj a MA21 
       Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje 

Prezentace zajímavých projektů a postupů v rámci Zdravého kraje a MA21  
Zástupci Zdravého Libereckého kraje 

Představení programu a účastníků 
 Aktuality Národní sítě Zdravých měst ČR  
      Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ČR, předseda Výboru RVUR  

SDÍLENÍ POSTUPŮ A INSPIRACE - blok věnovaný zkušenostem a postupům 
v jednotlivých Zdravých krajích a hl. m Praha 
Ke každému z témat proběhne 5-7 minutová slovní příp. powerpointová 
prezentace jednotlivého Zdravého kraje a Hl. m Praha, následuje diskuse  
 

 PLÁNY ZLEPŠOVÁNÍ 2015, VYHODNOCENÍ AKTIVIT 2014  
(představení Plánů zlepšování 2015 všech krajů, upozornění na významné 
aktivity/projekty, stručné zhodnocení roku 2014)  

Přestávka 15 minut 

 GRANTOVÁ SCHÉMATA / DOTAČNÍ TITULY ZDRAVÉHO KRAJE (k MA21)  
(zacílení a systém programů/titulů, finanční alokace, zájem obcí/NNO, 
postupy hodnocení, doporučení) 

 KOMISE ZDRAVÉHO KRAJE, SETKÁVÁNÍ OBCÍ V KRAJI K ZM a MA21  
(zařazení a práce Komise/Pracovní skupiny/Výboru ke ZK, setkávání obcí 
v kraji k tématům Zdravých měst a MA21 – frekvence, účastníci, témata, 
doporučení) 

 PLÁNOVÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ, KAMPANĚ, MÉDIA 
(Fórum k 10P – proběhlo či je plánováno? - zkušenosti, účast, doporučení; 
zajímavé kampaně / projekty kraje k MA21; medializace a propagace 
aktivit) 

Další diskuse a individuální konzultace dle zájmu 
např. propojení MA21 s dalšími metodami kvality, Zdravotní politika kraje, 
spolupráce s mladými, školení k udržitelnému rozvoji, ad.  

 

Setkání 

k programu Zdravý kraj a místní Agenda 21  

 

Kontakt pro více informací 

info@nszm.cz 

krajů  

mailto:info@nszm.cz

