VELKÁ ROZVOJOVNA
pro členy NSZM ČR
Podzimní Škola Zdravých měst 2022 / Jihlava
Čtvrtek 10. listopadu (Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava)
9:00 – 12:30 / dopolední PARALELNÍ BLOKY
Politici diskutují: Komunální energetika v praxi měst II
Komunitní energetika a role obcí
Centrální zásobování energií / CZT
Energetické využití odpadu
Činnost energetického manažera
Soutěžení cen energie
Analýzy energetických opatření z ekonomického hlediska
Hosté: Česká geologická služba , NS MAS / Spolek ENERKOM Opavsko z.s.

Koordinátoři diskutují + exkurze: Volný čas dětí a mládeže
Určeno pro koordinátory i další zájemce ze Zdravých měst – zejména z odborů školství.
9:00 – 11:00 / Speciální tematický blok s hosty z praxe
o Proč podporovat volný čas dětí a mládeže?
o Jaké typy aktivit se ve městech osvědčily?
o S jakými organizacemi může město spolupracovat?
Hosté: Zdeněk Hamřík – UPOL, koncepce sportu a volného času, podpora obcí ad.
Jan Burda – ZM Třebíč, politik, předseda Rady dětí a mládeže Kraje Vysočina
Soňa Krátká – ZM Jihlava, Magistrát města Jihlavy - odbor školství, kultury a tělovýchovy
11:00 – 12:30 / Exkurze do terénu
Návštěva Domu dětí a mládeže + ukázka vybraných venkovních volnočasových lokalit
Exkurzi povedou Soňa Krátká (ZM Jihlava) a Vilibald Prokop (ředitel DDM Jihlava)
12:30 – 13:30 Individuální oběd

13:30 – 17:00 / odpolední SPOLEČNÝ blok
společný blok: pro politiky, koordinátory i další zájemce)

Blok s lektorem: Jak komunikovat problémová témata?
o
o
o

Jak účinně komunikovat vybraná témata v rámci Zdravého města?
Jak přesvědčivě popsat přínosy navrhovaného řešení?
Jak pracovat s jednotlivými typy aktérů?

Lektor: Dana Diváková

DOPROVODNÝ večerní program 10. listopadu 2022:
18:00 – 19:00 Prohlídka Jihlavského podzemí
(sraz u vstupu do městské knihovny, Hluboká 109/1)
18:00 - 19:00 Kreativní workshop v Oblastní galerii Vysočina
(sraz před Oblastní galerií, Masarykovo náměstí 24)
od 18:00 Společenské posezení s možností komentované prohlídky minipivovaru s degustací vzorků
(Radniční restaurace a pivnice Jihlava, Masarykovo nám. 100/66.
Zájemci o prohlídku na místě uhradí 165,- Kč/osoba.)
Akce se uskuteční dle aktuálních vládních nařízení platných v době konání.

Pátek 11. listopadu (Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava)
Školení k Terminálu NSZM, novinky a online nástroje
o
o
o
o

Terminál koordinátora
Komunitní plány („10P“)
Sociální sítě – využití pro Zdravé město
… další témata dle zájmu účastníků
Školení bude probíhat v PC učebně, zájemci mohou mít vlastní notebooky s sebou.

WEB, REGISTRACE:
https://www.zdravamesta.cz/ps2022
https://www.ZdravaMesta.cz/ps/registrace
Pro bližší informace kontaktujte prosím Kancelář NSZM: Kateřina Dolejšová (dolejsova@nszm.cz, 606 755 371)
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