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Přemýšlíte, jak ještě více přispět ke 
kvalitnímu životu ve vaší obci/městě? 

Chcete více zapojovat občany do 
rozhodovacích procesů a nevíte jak na 
to? Chcete čerpat ze zkušeností jiných 
měst a obcí? Potřebujete podporu při 

získávání dotací? Pak je tento seminář 
určen právě Vám, protože Národní 

síť Zdravých měst České republiky 
(NSZM ČR) je elitním uskupením 

aktivních obcí a regionů. I Vaše město 
či region se může stát součástí asociace 

s více než stovkou členů. Mimo 
prestižní značku kvality „Zdravé 

město“ můžete využít řady služeb, které 
umožní Vaší obci a regionu i jejich 

úřadům postupovat kvalitně 
a efektivně.



Primátoři a starostové Zdravých měst, obcí 
a regionů o přínosech členství

… „Zdravé město“ je pro nás prestižní 
značkou, jsme členy elitního klubu obcí

… umíme lépe komunikovat s občany i 
partnery města

… díky síťové spolupráci máme řadu 
inspirací a osvědčených praxí

… naše ukázkové aktivity dokážeme 
nyní lépe „prodat“ a medializovat

… zlepšila se komunikace v rámci úřadu, dokážeme lépe 
strategicky řídit

… díky asociaci máme dosah na řadu 
tuzemských i zahraničních odborníků 
a partnerských organizací

Co Vám členství v NSZM přinese?

• zastřešení významnou mezinárodní autoritou (OSN-WHO)
• principy a doporučení EU a OSN pro kvalitní rozvoj

• informace, služby k finančním zdrojům (dotace, fondy EU)
• síťová spolupráce, výměna zkušeností v ČR i zahraničí
• pomoc při zpracování a řízení kvalitní strategie rozvoje

• spolupráce s mnoha odbornými partnery v ČR i zahraničí
• vizitka vůči zahraničí a návštěvníkům

Kontakt   SEVER Karin Kvasničková     tel. 734 310 965     
                                      e-mail: karin.kvasnickova@ekologickavychova.cz      

Přihlášení        svůj případný zájem vyjádřete e-mailem na níže 
                                              uvedenou adresu co nejdříve, nejpozději však 
                                              do 10.12.2015


