
           PROGRAM  
              PRACOVNÍHO A KOORDINAČNÍHO SETKÁNÍ 

11. února 2014 v Brně (10.00 – 14.30 hod.) 

(zasedací místnost 240, budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje,  
Žerotínovo nám. 3/5, Brno) 

Akce je určena zástupcům Zdravých krajů - koordinátorům, politikům a dalším spolupracujícím 
osobám, případně partnerským institucím. Cílem je sdílet osvědčené postupy a inspirace a diskutovat 

nad vzájemnou spoluprací a nad spoluprací s obcemi, mikroregiony a městy v rámci daného kraje.  

10.00 – 10.30 
 
 

10.30 - 11.00 
 
 

11.00 - 12.30 
 

11.00 - 11.15 
 
 

11.15 - 11.30 
 
 

11.30 - 11.45 
 

11.45 - 12.00 

12.00 - 12.15 

 

12.15 - 12.30 

 
 

12.30 – 14.30 

 

 

 

14.30 – 16.00 

Úvodní slovo a uvítání účastníků 
Ing. Antonín Tesařík, politik pro Zdravý Jihomoravský kraj a MA21 
JUDr.  Věra Vojáčková, MPA, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

Představení programu a účastníků 
 Aktuality Národní sítě Zdravých měst ČR  
      Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ČR  

 Zkušenosti a inspirace jednotlivých Zdravých krajů  
      zástupci kraje  

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 
(shrnutí aktivit 2013, tvorba Strategie Projektu Zdravý kraj a MA 21, 
metoda Společenské odpovědnosti - CSR, plány do roku 2014) 

KRAJ VYSOČINA   
(projekt „Angažovanci“ - přeshraniční spolupráce k MA21, web kraje 
k MA21, dotační tituly, Fórum Zdravého kraje ad.) 

LIBERECKÝ KRAJ 
(MA21 v kontextu metod kvality, plánování s obcemi, regionální rozvoj ad.) 

pauza, občerstvení  

PLZEŇSKÝ KRAJ   
(aktivity kraje 2013 a výhled 2014, metody kvality ad.) 
 
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
(metoda kvality EMAS na krajském úřadě, elektromobilita, podpora pro 
MA21 v kraji ad.) 

 Společná diskuse účastníků  
- téma propojení MA21 s dalšími metodami kvality  
- setkávání ZM v krajích 
- nastavení dotačních titulů pro podporu ZM a MA21 
- plánování s veřejností, kampaně, média   
- zdravotní politika/plán kraje 

 Individuální konzultace dle zájmu 

Registrujte se do 4. 2. 2014 na: www.ZdravaMesta.cz/setkani-zdravych-kraju/registrace 

 
Akce je součástí projektu „STRATEG-2: Strategické řízení v obcích o stupeň výše“, který je financován 

z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

Zdravých krajů  
Setkání 

http://www.zdravamesta.cz/setkani-zdravych-kraju/registrace

