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Zdravé město

Liberec

Veřejné fórum, 20. listopadu 2019



Jak lidé vidí místní situaci? 
"10P" ke zlepšení Vašeho místa pro život

?

ZDRAVÍ

KVALITA 
ŽIVOTA

UDRŽITELNÝ
ROZVOJ

.. PRIORITY, PŘÍLEŽITOSTI, PŘIPOMÍNKY, PROBLÉMY, PŘÁNÍ
.. nové, staré, velké, malé, drahé, levné ..



Zdravé město
Pravidelný postup 

ke zlepšení

OVĚŘENÍ
"10P"

ANKETOU

Fórum
2

kulaté stoly

SLEDUJTE:

- konkrétní odpovědnost
za řešení

- jasný popis zlepšení

- finanční vyčíslení

„10P“ ok?

© NSZM ČR

Fórum
1

veřejná diskuse
ke stanovení návrhů

a jejich ověření

veřejné diskuse
k možnostem řešení

návrhů



Národní síť Zdravých měst ČR
mezinárodně certifikovaná asociace



Zdravá města, obce, regiony v ČR 

2019

131 členů NSZM (města, kraje, mikroreg., MAS, obce) – 52% obyvatel ČR



www.ZdravaMesta.cz

www.facebook.com/NSZM.CZ
www.ZdravaMesta.cz/video

www.instagram.com/ZdravaMesta
twitter.com/ZdravaMesta

http://www.zdravamesta.cz/
http://www.facebook.com/NSZM.CZ
http://www.zdravamesta.cz/video
http://www.instagram.com/ZdravaMesta
https://twitter.com/ZdravaMesta


OSN: Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)

www.SDGs.cz

http://www.sdgs.cz/


1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj 

2. Životní prostředí 

3. Udržitelná spotřeba a výroba 

4. Doprava a mobilita 

5. Zdraví 

6. Místní ekonomika a podnikání 

7. Vzdělávání a výchova 

8. Kultura a místní tradice 

9. Sociální prostředí 

10. Globální odpovědnost

(11. Venkov, zemědělství)

Témata udržitelného rozvoje pro město / region
dle mezinárodních Aalborských závazků udržitelných měst



>> Města přátelská
mladým lidem

www.MestoMladym.cz
[ přehled příkladů dobré praxe ]

http://www.mestomladym.cz/


www.MestoSeniorum.cz
[ podle knihy WHO, praktické ukázky z Česka ]

http://www.mestoseniorum.cz/


www.ZdravaMesta.cz/Forum
[ celostátní přehled termínů setkání s veřejností ]

Fórum 
Zdravého města
 ročně proběhne 

50 akcí
3500 účastníků

http://www.zdravamesta.cz/Forum


Vize: „Zdravé místo pro kvalitní život“

ZDRAVÉ MĚSTO, OBEC, REGION

znamená místo,
kde lidé mohou

žít dlouhodobě
kvalitně, spokojeně a zdravě.



Priority očima občanů

Jsme už ZDRAVÉ MĚSTO ?

10 PRIORIT,

které nutně 
potřebujeme vyřešit

"10P"



Priority očima občanů

I. etapa – diskuse u stolů

- návrhy všech účastníků 
se zaznamenají
na velké papíry 

- „čárkami“ se odhlasují
priority do finále



Návrhy všech účastníků u každého stolu
ZAPISOVÁNÍ NÁVRHŮ

.. u stolů se diskutuje a zapisují se návrhy
… můžete přecházet mezi stoly



.. u stolů se diskutuje a zapisují se návrhy:
- všechny podněty jsou zapsány

Návrhy všech účastníků u každého stolu
ZAPISOVÁNÍ NÁVRHŮ



Stanovení hlavních návrhů u každého stolu
POČET ČÁREK = HLAVNÍ NÁVRHY

.. stoly stanoví hlavní návrhy do finále:
- každý účastník u každého stolu 2 čárky



Stanovení hlavních návrhů u každého stolu
POČET ČÁREK = HLAVNÍ NÁVRH

.. stoly stanoví hlavní návrhy do finále



Priority v oblasti Zdraví
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II. etapa - hlasování

- stoly představí hlavní návrhy, 
které jdou do finále

- ve finále se hlasuje nalepením hlasů
o výsledných návrzích

v celém sále



Hlavní návrhy od všech stolů
PŘEDSTAVENÍ NÁVRHŮ

.. každý stůl stručně uvede hlavní návrhy:
- zkontrolujte, zda jsou návrhy srozumitelné
- pokud mají stoly stejný návrh, zapisuje se pouze jednou



21

Výsledné návrhy "10P" v sále
FINÁLNÍ HLASOVÁNÍ VŠECH ÚČASTNÍKŮ

.. každý účastník má 2 hlasy:
- hlasujte pro libovolný důležitý návrh 



A B C D

3.

2.

1.

10P

HLASOVÁNÍ
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Postup 
stanovení

návrhů "10P“
v celém sále



Místní priority očima lidí "10P"
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START DISKUSE
práce u tematických stolů

- všechny návrhy jsou zaznamenány
na velké papíry

-„čárkami“ odhlasujeme
hlavní návrhy do finále



Národní síť Zdravých měst ČR

E: nszm@nszm.cz
M: 602 500 639
W:  www.ZdravaMesta.cz

KONTAKT

http://www.zdravamesta.cz/

