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>> představení účastníků akce << 

Metodická podpora NSZM pro města, obce, regiony 
Petr Švec, Jitka Boušková, Národní síť Zdravých měst ČR 

12:00 
– 

12:45 
 

-  

- Co se podařilo v roce 2018  

- Připravované akce a služby  

 
Předání štafety Škol Zdravých měst 

 

>> 13:00 – 14:00  přestávka << 

 

 

 
 

Úvod, hostitelský kraj se představuje  

10:00  
–  

10:30 

- Asociace Zdravých měst, obcí a regionů – uvítání  
Petr Hermann, předseda Národní sítě Zdravých měst ČR 
 

Uvítání a představení hostitelského Libereckého kraje  
Martin Půta, hejtman Libereckého kraje 
Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví 
Radka Loučková Kotasová, radní a politik Zdravého kraje 
Ivana Hujerová, koordinátorka Zdravého kraje 
 

Dobrá praxe: Lipo.Ink - Liberecký podnikatelský inkubátor 
Philipp Roden, ředitel Lipo.Ink 

 

Aktuality ministerstev pro města, obce a regiony  

10:30  
–  

11:30 

MMR – Strategie regionálního rozvoje  
zástupce MMR 

MV – aktuality ke kvalitě veřejné správy  
Lenka Švejdarová, odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV ČR  

MPSV – Sociální bydlení v obci   
Barbora Stašková Špicarová - oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování  

MPSV – otevřené výzvy určené obcím v OP Zaměstnanost 
Karel Kárník a Michal Fornbaum - Oddělení projektů veřejné správy II. 
(navazují konzultace MPSV: Zdroje OPZ a sociální bydlení v obci - od 16:00 hod.) 

▪ Přijeďte ochutnat atmosféru Zdravých měst a regionů. 

▪ Poslechněte si aktuality v oblasti veřejné správy a udržitelného rozvoje. 

▪ Sdílejte dobrou praxi a ukázkové aktivity místních samospráv. 

▪ Poznejte odborné partnery a možnosti spolupráce s nimi. 

JARO 2019 

ÚVODNÍ SEMINÁŘ   
 
středa, 20. března 2019 

LIBEREC 
Krajský úřad, U Jezu 642/2a, Liberec 
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Udržitelný rozvoj  
a téma Zdraví 

 Politici diskutují 
Zkušenosti a příběhy  

z měst, obcí a regionů 

14:00 - 14:45 
 

Podpora zdraví v Libereckém kraji 
Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ  

Nela Švitorková, KHS Libereckého kraje  
 

Projekt "Efektivní podpora zdraví osob ohrožených 
chudobou a sociálním vyloučením" 

Marie Nejedlá, Centrum podpory veřejného zdraví SZÚ 
 

Možnosti spolupráce Zdravých měst se SZÚ 
Jana Böhmová, SZÚ 

  
14:00 – 15:30 

 

Paralelně s odpoledním programem 
probíhá diskusní setkání politiků 
měst, obcí a regionů – stávajících  

i nově zvolených. 

 

Pochlubte se a zjistěte, jak na strategické 
řízení a participaci, na udržitelný rozvoj a další 

témata … 

 

 
 

 

 
14:45 – 15:30  

 

Spolupráce a inspirace 

 

 
Představení liberecké ZOO - TBC 

David Nejedlo, ZOO Liberec 
 

Projekt Globálně odpovědná města 
Renata Rokůsková, ShineBean, o.p.s. 

 

Efektivní správa lesního majetku 
Aleš Erber 

 

Akademie městské mobility 
Jaroslav Martínek 

 

>> následuje zasedání JVH NSZM ČR a pro zájemce doprovodné bloky << 

 

 

Jarní zasedání Valné hromady NSZM ČR  
- akce je určena POUZE pro členy NSZM ČR  

 
16:00  

–  
19:30 

 

 

Na zasedání budou projednána významná témata asociace a uskuteční se volby do Rady NSZM.    
 

Vzhledem k významu zasedání je nutná účast statutárních představitelů členských municipalit NSZM nebo 
pověřených zástupců (je nutné oficiální písemné pověření).   
  

Více informací viz samostatný program Valné hromady NSZM: http://www.ZdravaMesta.cz/jvh2019   

Doprovodný blok I.  - konzultace pro ZÁJEMCE O PROJEKTY z OPZ a k tématu 
sociálního bydlení 
16:00 - 17:00 Volná konzultace se zástupci MPSV otevřená všem zájemcům o čerpání zdrojů  
 

Doprovodný blok II. - konzultace POUZE pro NOVÉ koordinátory Zdravých měst, MA21 
16:00 - 17:00 Fórum, spolupráce s partnery, příprava a realizace kampaní ad. 

http://www.zdravamesta.cz/jvh2019
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Volný navazující program 20. března 2019  

Pro zájemce z řad účastníků jarní Školy NSZM připravil Zdravý Liberecký kraj následující volný navazující 
program: 

18:15 - 20:00  
1. IQ Landia  
2. Galerie LÁZNĚ nebo Technické muzeum s dopravou historickou tramvají tam a zpět  
 
20:00-24:00 - posezení, raut, DJ  
1. Plaudit  
 

 
21. a 22. 3. – tréninkové vzdělávací bloky 
Více viz samostatný program, nebo také na: www.nszm.cz/js2019  

 
Akce je součástí vzdělávacího programu akreditovaného MV ČR „Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO“, 
(akreditace č. AK I./PV–472/2004). Jarní Škola NSZM je 1. z celkových tří bloků tohoto akreditovaného programu.  

 

http://www.iqlandia.cz/cz
https://www.ogl.cz/navstivte-nas
https://www.tmliberec.cz/
https://plaudit.eu/puor
http://www.nszm.cz/js2019

