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NNáárodnrodníí ssííťť Zdravých mZdravých měěst st ČČRR
Podpora zdraví na místní úrovni,

dobrá praxe

Praha, IPVZ
10. listopadu 2009
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OSN-WHO: Mezinárodní akreditace NSZM

Projekt Zdravé město
V. fáze v Evropě (od 2009)
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19. června 2009

ZdravZdraváá mměěsta sta ČČR v mR v měřěříítku Evropy:tku Evropy:
Prezentace NSZM Prezentace NSZM ČČR pro WHOR pro WHO
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ZdravZdraváá mměěsta, sta, obce, regionyobce, regiony v v ČČRR

2009

92 členů NSZM (města, kraje, mikroregiony, obce) – 32% obyvatel ČR
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Poslání NSZM 
[ Stanovy NSZM, § I. odst.3; 2005 ]

Posláním asociace je propojovat 
municipality a odborné organizace
v České republice 
ke spolupráci v systematické podpoře
zdraví a kvality života
a k aktivnímu uplatňování
udržitelného rozvoje
na místní, regionální, národní
i mezinárodní úrovni.
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OOččekekáávváánníí vedenvedeníí mměěst vst vůčůči i „„ZMZM““

-- spokojenost obyvatelspokojenost obyvatel = c= cííl vel veřřeejnjnéé sprspráávyvy
(spole(společčný jmenovatel: ný jmenovatel: kvalita kvalita žživota a zdravivota a zdravíí))

-- otevotevřřenenáá komunikace a spoluprkomunikace a spolupráácece
(m(míístnstníí partnerstvpartnerstvíí, spole, společčnnéé projekty)projekty)

-- úúřřad jako dobrad jako dobráá firmafirma pro zajipro zajiššttěěnníí
rozvoje mrozvoje měěsta/regionu a vesta/regionu a veřřejnejnéé sluslužžbyby

-- schopnost zschopnost zíískskáávat vat externexterníí zdrojezdroje
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Zdravá města a regiony
30 nejaktivnějších

kategorie B: 6
Chrudim, Vsetín, Kopřivnice, Litoměřice, 
Prostějov, Ústí nad Labem

kategorie C: 13
Praha-Libuš, Hodonín, Hlučín, Kuřim, Bolatice,
Letovice, Moravská Třebová, Jilemnice, 
Orlová, Strakonice, Přeštice, Mladá Boleslav,
Drahanská vrchovina

kategorie D: 11
Kraj Vysočina, Karlovy Vary, Dobříš, Tábor, 
Velké Meziříčí, Říčany, Poděbrady, Frýdek-Místek, 
Nové Město na Moravě, Uherské Hradiště, Prachatice

Databáze místní Agendy 21 (MA21)
www.ma21.cz
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12. října 2009, Plzeň

ZdravZdraváá mměěsta sta ČČR v globR v globáálnlníím mm měřěříítku:tku:
CelosvCelosvěětovtováá soutsoutěžěž mměěst st „„LivComLivCom““ (OSN)(OSN)
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ÚÚspspěěchy Zdravých mchy Zdravých měěst st 

• Ceny MV - kvalita veřejné správy

• O lidech s lidmi – podpora místní demokracie 

• Obec přátelská rodině

• Cesty městy – zklidňování dopravy 

• Cena Makropulos – podpora seniorů
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www.zdravamesta.cz
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www.dobrapraxe.cz
[100 příkladů z 35 míst v ČR]
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SetkSetkáánníí ččlenlenůů NSZMNSZM
„„UUččííccíí a ua uččííccíí sese““

Litoměřice / Praha 
březen, duben 2009
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PPřřededáávváánníí zkuzkuššenostenostíí
ŠŠkola NSZMkola NSZM

Jihlava / Tábor / Kopřivnice 
2009
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SpoleSpoleččnnéé kampankampaněě
Zdravých mZdravých měěst, obcst, obcíí a regiona regionůů

DEN ZEMĚ
22. dubna

MEZINÁRODNÍ DEN 
BEZ TABÁKU
31. května 

NÁRODNÍ DNY 
BEZ ÚRAZŮ
4. až 15. června

EVROPSKÝ TÝDEN 
MOBILITY
16. až 22. září

DNY ZDRAVÍ
4. až 17. října
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Plánování s veřejností

Fórum 
Zdravého města



© NSZM ČR 17

Systémová podpora zdraví

(plánování pro zdraví atd.)
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Podpora zdravPodpora zdravíí
SpoleSpoleččnnéé ttééma 2010 (zma 2010 (zášáštita RVUR)tita RVUR)
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Podpora zdravPodpora zdravíí
(p(přříístupy)stupy)

•• DDííllččíí podpora zdravpodpora zdravíí
(semin(semináářře, pe, přřednednášášky, kampanky, kampaněě, , ……))

•• SystSystéémovmováá podpora zdravpodpora zdravíí
(pl(pláánovnováánníí pro zdravpro zdravíí –– zdravotnzdravotníí plpláány/politiky)ny/politiky)
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ZdravotnZdravotníí plpláányny
Postup 2007Postup 2007--20082008

•• PRACOVNPRACOVNÍÍ SKUPINA MZ SKUPINA MZ 
(WHO, MZ, SZ(WHO, MZ, SZÚÚ, , ÚÚZIS, KHS, NSZM ad.)ZIS, KHS, NSZM ad.)
…… odbornodbornáá ppřřííprava, metodickprava, metodickéé vedenvedeníí

•• ODBORNODBORNÁÁ SETKSETKÁÁNNÍÍ -- KONZULTACEKONZULTACE
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ZdravotnZdravotníí plpláányny
(sd(sdíílenleníí dobrdobréé praxe, inspirace)praxe, inspirace)

•• PravidelnPravidelnéé seminsemináářře a Sekcee a Sekce
pod zpod zášáštitou MZ a za podpory SZtitou MZ a za podpory SZÚÚ
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ZdravotnZdravotníí plpláányny
Postup 2007Postup 2007--20082008

•• PILOTNPILOTNÍÍ OVOVĚŘĚŘENENÍÍ::
-- 4 m4 měěsta sta (Litom(Litoměřěřice, ice, ÚÚststíí n.L., Chrudim, Vsetn.L., Chrudim, Vsetíín)n)
-- 1 kraj 1 kraj (Vyso(Vysoččina)ina)
…… testovtestováánníí navrnavržžených postupených postupůů v v „„terteréénunu““
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www.zdravamesta.cz/zdravotni-plan

http://www.zdravamesta.cz/zdravotni-plan
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IndikIndikáátory zdravotntory zdravotníího stavuho stavu
(vstupn(vstupníí data)data)
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IndikIndikáátory zdravotntory zdravotníího stavuho stavu
(sledov(sledováánníí v systv systéému mu DataPlDataPláánn))

www.dataplan.info/indikatory/zdravi
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ZDRAVOTNÍ PLÁN MĚSTA
ZDRAVOTNÍ POLITIKA KRAJE
„místní“ Zdraví 21, s vazbou na LEHAP ad.

A. ANALÝZA, STANOVENÍ PRIORIT
- Analýzy zdravotního stavu 

(příp. „Profil zdraví“)

B. PROGRAMOVÁ ČÁST
- rozpracování priorit standardními
manažerskými metodami, vč. indikátorů

C. REALIZACE
- cyklus řízení
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Postup tvorby zdravotnPostup tvorby zdravotníího plho pláánunu
(1. rok) (1. rok) 
PŘÍPRAVNÁ ČÁST:
1. Projednání ve vedení

(souhlas Rady/Zastupitelstva)
2. Start spolupráce s odb. partnerem

(regionální pracoviště SZÚ)
3. Stanovení místního týmu

(územní samospráva, odborní partneři)

ANALYTICKÁ ČÁST
1. Analýza zdravotního stavu (dle indikátorů)
Příp. Profil zdraví (demografie, soc. průzkum, 
komunitní plán)

PROGRAMOVÁ ČÁST
1. Týmová tvorba základní struktury Zdr.plánu

(cca 3 setkání)
2. Projednaní ve vedení (Zastupitelstvo)
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ZZáákladnkladníí struktura zdravotnstruktura zdravotníího plho pláánunu
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Postup tvorby zdravotnPostup tvorby zdravotníího plho pláánunu
(2. a 3. rok) (2. a 3. rok) 

REALIZAČNÍ ČÁST:
1. Výběr priorit k řešení
2. Stanovení odpovědných realizátorů
3. Stanovení ukazatelů
4. Propojení s rozpočtem
5. Realizace …

==
Průběž. vyhodnocování, Zprávy pro zastupitelstvo
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Kapitola o podpoKapitola o podpořře zdrave zdravíí seniorseniorůů
v aktualizovanv aktualizovanéém Manum Manuáálu pro zdravotnlu pro zdravotníí plpláán mn měěsta sta 
((ččerven 2009)erven 2009)

ZZáákladnkladníí ttéémata stmata stáárnutrnutíí ve mve měěststěě::
--žživot v domivot v domááccíím prostm prostřřededíí
--aktivnaktivníí ststáárnutrnutíí
--bezpebezpeččíí seniorseniorůů
--ppřřííznivznivéé prostprostřřededíí pro seniorypro seniory
--dostupnost sludostupnost služžeb pro senioryeb pro seniory

IndikIndikáátory zdravtory zdravéého a aktivnho a aktivníího stho stáárnutrnutíí::
ZZáákladnkladníí sada sada (zdravotn(zdravotníí stav seniorstav seniorůů))
DoplDoplňňkovkováá sada sada (komunika(komunikaččnníí modely)modely)
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ZZáábavnbavněě o sto stáářříí? Ale ano!? Ale ano!
PPřřesvesvěěddččíí VVáás Ales Alešš Cibulka a VladimCibulka a Vladimíír Hronr Hron

Osvětový program o stáří se známými moderátory:
-každý měsíc v jiném Zdravém městě
-moderovaná diskuze o seniorech s místními odborníky
-odpovědi na otázky z publika
-dárky od sponzora pro všechny účastníky
-doprovodný program – show Vladimíra Hrona

Představení proběhlo v těchto Zdravých městech:
Slaný, Poděbrady, Příbram, Pelhřimov, Tábor, Česká
Lípa, Jihlava, Říčany. Chystá se v Karlových Varech a ve 
Strakonicích.
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DobrDobráá praxe Zdravých mpraxe Zdravých měěstst
v oblasti zdravv oblasti zdravéého stho stáárnutrnutíí a pa pééčče o seniorye o seniory

Namátkový výběr aktivit ve městech:
Sportovní hry seniorů (Mladá Boleslav)
Centrum soc. služeb a pomoci (Chrudim)
Komunitní aktivity seniorů (Poděbrady)
Den seniorů (Vsetín)
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CelostCelostáátntníí konference NSZM konference NSZM 

3.12.2009 (Praha, Magistrát hl.m.Prahy)

www.zdravamesta.cz/konference

http://www.zdravamesta.cz/konference
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KONTAKTKONTAKT

Radka Švíková

Kancelář NSZM ČR

E:   svikova@nszm.cz
W:  www.zdravamesta.cz

Děkuji Vám za pozornost.

mailto:svikova@nszm.cz
http://www.zdravamesta.cz/
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