PODZIMNÍ ŠKOLA ZDRAVÝCH
MĚST2020
2020, Praha
PODZIMNÍ
ŠKOLA

7. 10. - otevřený seminář
6., 7., 8. 10. – akreditované vzdělávání

6.11.2019: OTEVŘENÝ SEMINÁŘ – SDÍLÍME DOBROU
PRAHA

PRAXI

Národní zemědělské muzeum (Kostelní 1300, Pha-Letná)

7.10.2020: OTEVŘENÝ SEMINÁŘ
9:00 – 10:00

Registrace účastníků

Úvod
10:00
–
10:30

Asociace Zdravých měst, obcí a regionů – uvítání
Petr Hermann, předseda Národní sítě Zdravých měst ČR
Úvodní slovo - Zdravé město Praha
Adam Zábranský, radní a politik Zdravého města Praha

Aktuality národních partnerů
MV - aktuality v kvalitě veřejné správy
zástupce Ministerstva vnitra
MŽP - aktuality v rámci MA21
Zástupce Ministerstva životního prostředí
10:30
–
11:45

MPSV - projekt „Krajská rodinná politika“
Jitka Chrtková, Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí, Ministerstvo práce a sociálních věcí
MZd - Hlukové mapy a jejich využití v prostředí měst a regionů
Ondřej Fries, Odbor ochrany veřejného zdraví, Ministerstvo zdravotnictví
MF - Možnosti čerpání z Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 pro obce a města
Vlastimil Vaněk, Odbor 58 – Mezinárodní vztahy, Ministerstvo financí
>> představení účastníků akce <<

Metodická podpora NSZM pro města, obce, regiony
Petr Švec, Jitka Boušková, Národní síť Zdravých měst ČR
12:15
–
12:45

Aktuality, akce a služby
Co Vám nabízíme a co můžete využít

Předání štafety Škol Zdravých měst
>> 13:00 – 14:00 přestávka <<

Akce je podpořena finančními prostředky ESF,
které byly poskytnuty z OP Zaměstnanost.
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Spolupráce a inspirace
Spolupráce s městským architektem
Zdravé město Boskovice – Lukáš Holík, místostarosta
Mapa Pomoci
Zdravé město Ústí n. Labem - Tomáš Vlach, náměstek primátora

14:00
–
15:30

Jak pracovat s tématem zdraví v obci?
Stanislav Wasserbauer – Státní Zdravotní ústav, Jihlava
Energetika měst a obcí – výzvy pro 21. století
Jaroslav Klusák – předseda Sdružení energetických manažerů měst a obcí
Webový nástroj pro podporu rozhodování obcí v oblasti doprava
Eliška Vejchodská, Hana Brůhová-Foltýnová, UJEP
Knihovna v obci + jak postupovat při výstavbě či rekonstrukci?
Eliška Bartošová, KISK FF MU; Lenka Dostálová, Moravská zemská knihovna v Brně
>> závěr oficiální části programu <<
>> pro členy asociace následuje jarní zasedání Valné hromady NSZM ČR <<
(16:00 – 18:30, viz samostatný program http://www.ZdravaMesta.cz/pvh2020)

WEB: http://www.ZdravaMesta.cz/ps2020_akred_vzdelavani
REGISTRACE: http://www.zdravamesta.cz/ps/registrace
(REGISTRACE BUDE SPUŠTĚNA V ZÁŘÍ)

Volný večerní program
7. října 2020
Od 19:00 posezení
v Pivovar-Café Lajka
(U Akademie 366/11)
s občerstvením - platba
na místě přímo v Café.
Další doprovodný
program bude upřesněn
v rámci akce.

6., 7. a 8. října probíhají 3 akreditované vzdělávací bloky – program viz dále.

Akce je podpořena finančními prostředky ESF,
které byly poskytnuty z OP Zaměstnanost.
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6.- 8. 10. 2020: 3x AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ BLOKY
Národní zemědělské muzeum (Kostelní 1300, Praha-Letná)
Vzdělávací bloky jsou náhradou za vzdělávání, které neproběhlo z důvodu omezení akcí
v I. pololetí. Účast je určena přednostně koordinátorům-začátečníkům, kteří dosud nemají
závěrečný („zlatý“) certifikát v rámci základního vzdělávání koordinátora.

> 6.10.2020 (9:00 – 17:00) / podzimní blok
Finanční zdroje, tvorba projektů, jejich řízení a hodnocení;
vazba na rozpočet obce
Základní tréninkový blok je zaměřen na praktické tipy při tvorbě projektové žádosti a při řízení projektu.
Přináší informace o vhodných aktuálních projektových zdrojích. Zahrnuje praktický nácvik přípravy fiše.
Shrnuje základní principy hospodaření obce zejm. ve vazbě na připravované/realizované projektové
záměry.
Lektoruje: Jaroslav Švec, Libor Lněnička

> 7.10.2020 (9:00 – 17:00) / letní blok
Komunikační, prezentační a mediační dovednosti
Základní tréninkový blok zaměřený na nácvik praktických dovedností v oblasti komunikace, prezentace
a mediace. Jak komunikovat v týmu či se zástupci veřejnosti? Jak pracovat s problémovými situacemi?
Jak přehledně a poutavě prezentovat zvolené téma? Na tyto a další otázky se blok zaměří.
Lektoruje: Miriam Vránová

> 8.10.2020 (9:00 – 17:00) / jarní blok
Participace, metody a techniky práce s veřejností
Základní tréninkový blok zaměřený na nácvik metod a nástrojů využitelných při zapojování veřejnosti. Jak
připravit, realizovat a vyhodnotit veřejné setkání (např. Fórum ZM)? Jak účinně oslovit veřejnost, upoutat její
zájem a získat zpětnou vazbu? Jakých chyb se při práci s veřejností vyvarovat? Těmito a dalšími tématy se blok
zabývá.

Lektoruje: Dana Diváková
==
DŮLEŽITÉ:
• Jarní, letní a podzimní blok představují ucelený systém akredit. vzdělávání koordinátora ZM.
• Podrobná pravidla účasti na Školách NSZM jsou k nalezení zde: zdravamesta.cz/skola-pravidla

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

