VELKÁ ROZVOJOVNA
pro členy NSZM ČR

Jarní Škola Zdravých měst 2022 / Třebíč
Čtvrtek 31. března (hotel Atom, Velkomeziříčská 640/45)
9:00 – 12:00 / dopolední PARALELNÍ BLOKY
Politici diskutují: Volby a Zdravé město. Komunikace, příležitosti
o
o
o

Jak komunikovat přínosy Zdravého města?
Politicky zajímavá a dobře srozumitelná témata.
Osvědčené formy komunikace, akce, aktivity.
Odpoledne navazuje blok s lektorem (PR a sociální sítě)

Koordinátoři diskutují: Co se daří / co plánujeme?
o
o

Co se u nás daří / nedaří?
SDÍLENÍ INSPIRACÍ: třídění odpadů na úřadě / projekty re-use
správa dotačních titulů města
fungování Komise ZM

„Mluvčí není mluvka“: Setkání tiskových mluvčích Zdravých měst
o
o
o

Co zahrnuje práce tiskového mluvčí?
Jak na moderní komunikaci a PR města?
Spolupráce tiskového oddělení radnice a městského kulturního střediska – cestovní ruch

blok vede: Irini Martakidisová, tisková mluvčí, město Třebíč
navazuje prohlídka unikátního větrného mlýna

13:00 – 17:00 / odpolední BLOK S LEKTOREM
(společný
pro politiky,
koordinátory i tiskové mluvčí)
9:00 blok:
– 12:00
/ DOPOLEDNÍ
PARALELNÍ BLOKY
Budujeme PR … Zdravé město na sociálních sítích
o
o
o
o

Jak účinně oslovit komunitu ve městě?
Jak pracovat s příspěvky, událostmi, skupinami ad.?
Co s negativními komentáři?
Co dodržovat a čeho se vyvarovat?
Lektor: Ing. Zuzana Pastrňáková, certifikovaný lektor AQE, dříve tisková mluvčí Znojmo

Pátek 1. dubna (hotel Atom)
9:00 – 12:00
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
Vlastní notebooky s sebou (školení nebude probíhat v PC učebně)

učebně)

DOPROVODNÝ večerní program 31. března 2022:
Třebíč – město památek UNESCO:
18:00 – 19:30 Komentovaná prohlídka Benediktinského opatství
(přesun po vlastní ose, možnost parkování na „P" u Centra Lihovar, Nad Zámkem 7. Sraz na nádvoří zámku u lípy, Zámek 1)
18:00 - 19:00 Komentovaná prohlídka Zadní synagogy s domem Selingmanna Bauera a expozicí Děti A. Kaliny
(sraz před Zadní synagogou, Blahoslavova 132/43)
18:00 – 19:00 Komentovaná prohlídka židovského města a židovského hřbitova
(sraz před Zadní synagogou, Blahoslavova 132/43)
19:00 Společné posezení v restauraci Centrum Lihovar, s možností prohlídky expozice sportovních vozů Jaguár a exkurze
v Podklášterním pivovaru Třebíč (Nad zámkem 7)

WEB, REGISTRACE:
https://www.ZdravaMesta.cz/js2022
https://www.ZdravaMesta.cz/js/registrace
Pro bližší informace kontaktujte prosím Kancelář NSZM: Kateřina Dolejšová (dolejsova@nszm.cz, 606 755 371)

Akce je podpořena finančními prostředky ESF,
které byly poskytnuty z OP Zaměstnanost.

