PODPORA ZDRAVÍ
VE ZDRAVÝCH MĚSTECH
2. ČÁST Z CYKLU SEMINÁŘŮ PRO ZÁSTUPCE MĚST, OBCÍ, KRAJŮ

Téma

STRATEGIE ROZVOJE SPORTU
A POHYBU VE MĚSTECH
- financování, příklady dobré praxe

Odborný seminář je zaměřen na téma podpory pohybu a aktivního trávení volného času
a sportu ve městech a obcích. Jeho cílem je představit možnosti, jak mohou územní
samosprávy pohyb aktivně podpořit, jak jej koncepčně naplánovat a financovat. Zazní příklady
z praxe.

9:00

Registrace účastníků

Otevření tématu – pohled a zkušenosti odborníků
9:00
–
9:45

OLOMOUC
Fakulta tělesné
kultury Univerzity
Palackého
(Třída Míru 117)
Pokračování CYKLU

Úvodní slovo Petr Hermann, Národní sít Zdravých měst ČR

SEMINÁŘŮ na téma zdraví.

Role měst a obcí v kontextu národní i globální politiky k podpoře pohybu
MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., Ministerstvo zdravotnictví ČR

Pořádáno Národní sítí

Zásady pro tvorbu obecních strategií podpory pohybu a sportu
Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

záštitou náměstkyně

Zdravých měst ČR pod

ministra zdravotnictví
MUDr. Aleny Šteflové,

Inspirace z praxe

Ph.D., MPH.

Využití GIS analýz při plánování infrastruktury pro volný čas, rekreaci, sport
Mgr. Jan Dygrýn, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

9:45
–
12:30

24. ledna
2020

Město přátelské dětem: jak vytvářet podmínky pro svobodný pohyb dětí,
kvalitní hru a kontakt s přírodou
Ing. Arch. Mirjana Petrik, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze

Určeno zástupcům
územních samospráv,
politikům, pracovníkům
úřadů.

Příklady dobrých praxí z pohledu vedení města
Ing. Vít Zeman, Statutární město Jihlava

REGISTRACE:

moderovaná diskuse účastníků,
sdílení dobré praxe obcí, měst a krajů

konference-nszm/registrace

zdravamesta.cz/2020-

AKCE JE SOUČÁSTÍ

Navštivte s námi výjimečné
pohybové centrum BALUO
Akce je realizována v rámci projektu NSZM ČR s názvem SPOLUPRÁCE OBCÍ KE ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÉ SPRÁVY.
Akce je podpořena finančními prostředky ESF, které byly poskytnuty z OP Zaměstnanost.

DLOUHODOBÉHO CYKLU
SEMINÁŘŮ. ABSOLVENTI
OBDRŽÍ CERTIFIKÁT O ÚČASTI.

Zájemcům z řad
účastníků semináře bude po akci zajištěna prohlídka
Aplikačního centra BALUO.

Prohlídka vědeckotechnického parku UPOL
BALUO je moderní centrum zaměřené na pohybové aktivity, zdravý životní
styl a prevenci civilizačních onemocnění.
Uvidíte zde například:
13:00
–
14:00

 jedinečný bazén se speciálním kamerovým systémem pro detailní záznam
plaveckého stylu,
 diagnostické centrum pro snižování rizikových faktorů civilizačních
onemocnění,
 testovací halu pro sportovní hry s geolokačním systémem pro detekci
pohybu hráčů na hřišti,
 fitness s posilovacími stroji, které monitorují cvičení pomocí online
aplikace,
 a mnoho dalších zajímavých zařízení, z nichž některé bude možnost také
vyzkoušet.

Na seminář se prosím registrujte nejpozději do 16. 1. 2020:
zdravamesta.cz/2020-konference-nszm/registrace

24. ledna
2020
OLOMOUC
Fakulta tělesné
kultury Univerzity
Palackého
(Třída Míru 117)
Pokračování CYKLU

Seminář navazuje na konferenci Národní sítě Zdravých měst ČR dne 23. ledna 2020
v Olomouci: konference2020.zdravamesta.cz.
Seminář je bez účastnického poplatku.

SEMINÁŘŮ na téma zdraví.
Pořádáno Národní sítí
Zdravých měst ČR pod
záštitou náměstkyně
ministra zdravotnictví
MUDr. Aleny Šteflové,
Ph.D., MPH.

Určeno zástupcům
územních samospráv,
politikům, pracovníkům
úřadů.
REGISTRACE:
zdravamesta.cz/2020konference-nszm/registrace

AKCE JE SOUČÁSTÍ
Akce je realizována v rámci projektu NSZM ČR s názvem SPOLUPRÁCE OBCÍ KE ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÉ SPRÁVY.
Akce je podpořena finančními prostředky ESF, které byly poskytnuty z OP Zaměstnanost.

DLOUHODOBÉHO CYKLU
SEMINÁŘŮ. ABSOLVENTI
OBDRŽÍ CERTIFIKÁT O ÚČASTI.

