
 

      Akce je pořádána v rámci Národního programu kvality   
 

KDE: Tábor (OREA Hotel Dvořák, Hradební 3037, Tábor) 

KDY: 17. června 2009 (10:00 – 17:00 hod.) 

 
JAKÁ jsou hlavní témata semináře? 
Letošní setkání bude zaměřeno zejména na téma komunikace místní Agendy 21  
a Zdravého města před blížícími se komunálními volbami. Diskutována budou témata PR  
a medializace, vč. konkrétních přístupů, technik a ukázek dobré praxe. 

KOMU je seminář určen? 
Politikům a koordinátorům MA21, tajemníkům a ředitelům úřadů, tiskovým mluvčím, ale také dalším 
zájemcům z řad NNO, škol, veřejnosti ad. 

PROČ se semináře zúčastnit? 
Akce poskytne příležitost setkat se s řadou pokročilých realizátorů MA21 a osobně sdílet zkušenosti, 
inspiraci a dobrou praxi. Získáte praktické informace a doporučení v oblasti komunikace Zdravého 
města a MA21 navenek a medializace jeho výstupů. 

 

P R O G R A M  
Dopo ledn í  b lok  

• ÚVOD  

10:00 – 10:45 

Zahájení semináře 
(L. Gajdušek, předseda NSZM) 

Přivítání účastníků a představení hostitelského města Tábora  
(H. Randová, starostka a politička PZM a MA21 Tábor) 

Představení programu a aktualit NSZM  
(P. Švec, ředitel NSZM) 

• ZDRAVÉ MĚSTO PŘED VOLBAMI – KOMUNIKACE ZM A MA21 S VEŘEJNOSTÍ  
A MÉDII 

Komunikace s médii – co nabízí NSZM, hlavní zásady a aktéři 
(Kancelář NSZM) 

Co zajímá média? – jak „prodat“ téma Zdravé město  
a místní Agenda 21 
(mediální analýza, komunikační strategie města) 
(P. Herot, Mediacon s.r.o.)  

10:45 – 12:30 

Medializace v praxi - Fórum Zdravého města, 
medializace před i po akci 
(Kancelář NSZM; zástupci vybraných Zdravých měst) 

 

12:30 – 13:30  PŘESTÁVKA, OBĚD 

Odpo ledn í  b lok  

• ZKUŠENOSTI KOLEGŮ ANEB „JAK ROZVÍJÍME MÍSTNÍ AGENDU 21 U NÁS?“ 

Řízený rozhovor se zástupci pokročilých ZM a MA21 
- hlavní milníky ZM a MA21 (zásadní kroky, změny, aktivity) 
- organizační zázemí, zapojení úřadu 
- co se daří a co nikoli  

(Zdravé město Kopřivnice, Zdravé město Přeštice) 

13:30 – 14:30 

Diskuse 
 



 

• MA21 JAKO ZNAČKA KVALITY – DOBRÁ PRAXE V KOMUNIKACI A MEDIALIZACI 

Podpora NSZM v oblasti medializace – doporučení, postupy, 
metodika (Kancelář NSZM) 

Příklady dobré praxe: 

- Litoměřice: Webové stránky a Výroční zpráva ZM a MA21  

- Jihlava: Jednotný vizuální styl Zdravého města   

- Vsetín: Kampaně-jak přitáhnout veřejnost? Inspirace  
a zajímavé aktivity 

- Podralsko: Partnerství a spolupráce v rámci mikroregionu  

- Chrudim: Průběžná práce s médii, komunikace s tiskovým 
mluvčím   

14:30 – 16:30 
 

Diskuse 
 
Výhled nejbližších plánovaných akcí a aktivit NSZM 
(Kancelář NSZM) 16:30 – 17:00 

Závěr 
  

 
DOPROVODNÝ PODVEČERNÍ PROGRAM (PO UZAVŘENÍ SEMINÁŘE): 

– prohlídky dle zájmu účastníků (poznávací program starého města s výstupem  
na Kotnovskou věž a prohlídkou podzemních katakomb) 

– společné posezení, večeře  
 

== 
 

Na akci navazuje Letní škola NSZM 2009 
(v rámci akreditovaného vzdělávacího programu NSZM  

„Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO“, č. akreditace: AK I./PV – 472/2004) 
 

Na akci se prosím registrujte nejpozději do 10.6.2009 na: 
www.zdravamesta.cz/ls/registrace  

Kontakt: Kancelář NSZM, T: 725 820 473, E: info@nszm.cz   
 
 

 
 
 

Akce probíhá v rámci projektu 
"Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", 

financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR. 


