
 

 

 

 

 

Akce je součástí vzdělávacího programu akreditovaného Ministerstvem vnitra  
 „Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO“ 

 
 

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst 2015 
 - úvodní seminář 

 

Středa 17. 6. 2015  
(Jilemnice - Společenský dům Jilm, Roztocká 500) 

   

Sdílejte s námi zkušenosti a osvědčené postupy v oblasti kvality veřejné správy a strategického plánování 

a řízení v obcích. Přijďte diskutovat a dozvědět se i o aktualitách v oblasti místní Agendy 21. Seminář dále 
představí vybrané odborné partnery a možnosti spolupráce v rámci kampaní a aktivit obcí a regionů.  

Akce je určena zástupcům obcí, spolupracujícím organizacím i všem dalším se zájmem nejen o programy Zdravé 
město a místní Agenda 21.                   

 

    ROZVOJ V KVALITĚ MÍSTNÍ AGENDY 21 – CO NOVÉHO?  

10:00 – 10:45 

- Zahájení a úvodní prezentace - Strategické řízení v obcích v kvalitě MA21 

- Petr Švec, Národní síť Zdravých měst ČR 

Aktuality k místní Agendě 21 na národní a mezinárodní úrovni  

- Marie Petrová, Pracovní skupina MA21, Ministerstvo životního prostředí 

 
10:45 – 11:15 
 

Uvítání účastníků ve Zdravém Libereckém kraji 

- Vít Příkaský, člen rady kraje a politik ZM a MA21, Zdravý Liberecký kraj 

Jilemnice, město sportu a kultury – uvítání a představení hostitelského města 

- Jana Čechová, starostka Zdravého města Jilemnice a politik ZM a MA21  

 

 PŘIJĎTE SE INSPIROVAT DO ZDRAVÝCH MĚST, OBCÍ A REGIONŮ      

      (DOBRÁPRAXE.CZ) 

11:30 – 12:30 

 
 

Digitální televize Krkonoše – studentské filmové zpravodajství z Jilemnicka 

- Jana Čechová a Martin Král, Zdravé město Jilemnice 

Tvorba vize komunity – příklady z praxe 

- Ivana Hujerová, Zdravý Liberecký kraj 

Systémové nástroje pro řízení a správu města a jeho organizací 

- Pavel Pelc, Petr Kozel, Zdravé město Vsetín 

 MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE S ODBORNÝMI PARTNERY 

12:30 – 13:00  

Udržitelné hospodaření s vodou: základ zdravého rozvoje měst 

- David Stránský, Ivana Kabelková, Břetislav Krňávek, Asociace pro vodu ČR 

I laická první pomoc zachraňuje životy 

- Aleš Benda, Ústav metodiky první pomoci 

13:00 – 14:00  PŘESTÁVKA NA OBĚD 

 



 

 

 

 

SLUŽBY A PŘÍNOSY ČLENSTVÍ V NSZM ČR 

(14:00 – 14:30)   

Představení novinek a nástrojů pro koordinátory a politiky Zdravých měst 

- Petr Švec, Jitka Boušková, Národní síť Zdravých měst ČR 

 

 

ODPOLEDNÍ BLOK 

ZAPOJOVÁNÍ MLADÉ GENERACE DO ROZVOJE OBCÍ A MĚST 

(14:30 – 16:00)   

Úvod k tématu – proč zapojovat mladé do rozvoje obcí 

- Petr Švec, Národní síť Zdravých měst ČR 

Program Active Citizens – komunitní vzdělávání pro střední školy  

- Veronika Endrštová, Vzdělávací program Varianty - Člověk v tísni 

Fungování parlamentů dětí a mládeže na úrovni města/kraje 

- Jana Votavová, Národní parlament dětí a mládeže 

Strukturovaný dialog s mládeží jako nástroj zapojování mladých lidí do politických procesů 

- Jan Husák, Michaela Cvachová - Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží  

Mladí mladým o politice - projekt Municipalita jako vzdělávací nástroj pro naše města a obce 

- Václav Kříž, Erich Kříž - Mladí občané 

Projekt Mládež v kraji – Vysočina 

- Jan Burda, Rada dětí a mládeže kraje Vysočina 

 

 

DOPROVODNÝ PODVEČERNÍ PROGRAM (PO SKONČENÍ AKCE): 
17:30 hod. – prohlídka města (Zvědavá ulička) 
18:00 hod. – společenský večer (Sokolské sady)  
 

 
 
 
 

Prezentace a fotodokumentaci z akce naleznete na adrese: 

www.ZdravaMesta.cz/ls2015  

 

 

 
V dalších dnech na akci přímo navazují tréninkové vzdělávací bloky pro koordinátory a politiky Zdravých 
obcí a regionů (součást akreditovaného vzdělávacího programu NSZM ČR „Místní Agenda 21 a Projekt 

Zdravé město WHO“, č. akreditace: AK I./PV – 472/2004) 

 
Kontakt: Kancelář NSZM, T: 606 755 374, E: info@nszm.cz     

 

 

Akce je součástí projektu NSZM ČR “Strateg-2“ podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu 
v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

http://www.zdravamesta.cz/ls2015
mailto:info@nszm.cz

