PĜíloha þ. 1

Plán zlepšování roku 2021
I. Zkvalitn ní kategorií A, B
.

Téma
UR

Kód
SP

1

I.

vize

spln no

2

I.

I.

vize

v realizaci

4

I.

I.

C.5.1

spln no

6

I.

vize

spln no

Indikátor

Termín
pln ní

Odpov dnost

schválení v RM,
ZM

2021

Tým pro sledování stavu
Udržitelného rozvoje
m sta Kop ivnice

Dne 22. 4. 2021 usnesením . 304 ZM vzalo na v domí Audit udržitelného rozvoje m sta Kop ivnice 2020 a zárove schválilo Plán opat ení ke zlepšení udržitelného rozvoje m sta
Kop ivnice. Zpráva o pln ní podmínek a doporu ení expertního týmu byla odeslána 7. 11. 2021. Protože je jeho forma volitelná forma, bylo odesláno vyhodnocení dokumentu Plán
opat ení ke zlepšení udržitelného rozvoje m sta Kop ivnice (vyhodnocení k datu 30. 9. 2021).
schválení v RM,
ZM

2023

ORM

Zahájeny p ípravné práce v souladu s harmonogramem prací na aktualizaci (1/22 výb r poradce, 2//22 pocitová mapa m sta, 3/22 profil m sta, 3/22 vyhodnocení stávajícího SP,
3/22 jmenování komise pro strat. rozvoj, 4-6/22 p íprava SP - SWOT, priority, opat ení, ..., 8/22 finalizace dokumentu, 9/22 schválení v ZM). Krom nového SP budou zahájeny
p ípravy na nový Komunitní plán sociálních služeb (OSVZ) a nový Plán odpadového hospodá ství (OŽP). S kon ící platností Energetického plánu m sta 2010-2022 bylo na Týmu
pro sledování stavu UR ujednáno, že bude provedeno minimáln vyhodnocení EP cca do b ezna 2022 (OMM) a následn OMM p ipraví návrh dalšího postupu.
Promítnutí "chytrých ešení" do p ipravovaných projekt m sta / zapracování opat ení k nakládání s deš ovou vodou,
vedení
realizace
2021
1
využití prvk IoT , digitalizace a elektronizace ve ejné správy
Digitalizace a elektronizace ve ejné správy, viz následující bod . 4 plánované spušt ní Portálu ob ana. Opat ení k nakládání s deš ovou vodou u realizovaných projekt :
Odvedení potoka od Husovy lípy do Kop ivni ky - využití deš . vod pro letní stadion - dokon ena PD, po konzultaci s poskytovatelem dotace není projekt v rámci programu OPŽP
2014-2020 z v tší ásti zp sobilý, podmínky nového OPŽP zatím nezve ejn ny. V rámci projektu Revitalizace centra m sta budou instalovány 2 reten ní nádrže, 1. pro regulaci
odtoku vody z parkovišt a 2. pro zadržování deš ové vody na zavlažování okolních travnatých ploch. Realizace reten ních nádrží u nových/plánovaných parkoviš (u KB,
Družební, ...)

C.5.1 Zavád ní nových nástroj pro zlepšení komunikace s ob any / portál ob ana, aktualizace webových stránek m sta

spln no
5

Zkvalitn ní kategorie B / schválení t íletého Plánu realizace doporu ení auditu 2020, odevzdání zprávy o pln ní
podmínek a doporu ení expertního týmu

metoda P íprava strategického plánu rozvoje m sta pro období 2023+ / p íprava nového rozvojového dokumentu v souladu s
kvality principy udržitelného rozvoje a ve spolupráci s ve ejností

spln no

3

Akce

realizace

2021

tajemnice/OVV

V rámci realizace projektu Kvalitní ú ad Kop ivnice byl v roce 2021 zpracován nový grafický manuál m sta, byl proveden pr zkum spokojenosti obyvatel a byla zadána
implementace Portálu ob ana - spušt ní leden 2022. Další aktivity budou probíhat v pr b hu roku 2022.
Aktualizace Spole ných Evropských Indikátor / ECI.1 Spokojenost s místním spole enstvím, A.3 Mobilita a místní
p eprava obyvatel, B.10 Ekologická stopa m sta

projednání v
RM

2021

OVS/OŽP/ORM

V rámci realizace projektu Kvalitní ú ad Kop ivnice byl v roce 2021 mj. proveden pr zkum spokojenosti obyvatel jehož sou ástí je také vyhodnocení evropského spole ného
indikátoru Spokojenost obyvatel s místním spole enstvím (ECI A.1). V rámci projektu podpo eného dotací z MSK, Kop ivnický GLOBUS, prob hla aktualizace Ekologické (ECI
B.10) a Uhlíkové stopy m sta (ECI A.2), jinak e eno Místní p ísp vek ke globálním zm nám klimatu, jehož sou ástí je i výpo et ukazatele mobilita a místní p eprava (ECI A.3).
Vše, jako komplex podkladových dokument pro plánovanou aktualizaci strategického plánu m sta.
Realizace participativního rozpo tování 2021/ aktualizace pravidel dle doporu ení Komise PZM a MA21

schválení v RM

2021

ORM

Do t etího ro níku bylo p edloženo 12 projekt , 8 postoupilo do hlasování, ale p ed jeho spušt ním byl jeden projekt p edkladatelem stažen. V hlasování získal nejv tší podporu
projekt terénních skluzavek, které by m ly být realizovány na sídlišti Sever. Projekt bude realizován v roce 2022.

1. Internet of Things = sí chytrých za ízení s možností sdílení dat

1

Zpracovalo: Odd lení strategického plánování, 7.2.2022

Plán zlepšování roku 2021
I. Zkvalitn ní kategorií A, B
.

7

8

Téma
UR
X.

Kód
SP

Odpov dnost

2021

pracovní. skupina
Komise PZM a MA21
pro téma globální
odpov dnost

spln no

VII.

Nastavení sledování a vyhodnocování VUR ve školách / vyhodnocování efektivity aktivit vzd lávání k udržitelnému rozvoji
na základních školách v Kop ivnici

B.4.6

VII.

II.

B.4.3

III.

2021

OŠKS

projednání v
RM

2021

OŠKS

realizace

2021

OŽP

Schválena žádost o dotaci, 07/2021 byla zahájena realizace projektu, která bude ukon ena 11/2023.
Adapta ní strategie na zm nu klimatu / realizace nových opat ení, nap . monitoring kvality ovzduší - projekt
senzorového m ení (v p ípad schválení dotace)

Monitoring kvality ovzduší m l za ít v 3/2021, za p edpokladu, že realizátor projektu (Ekotoxa Brno) získá dotaci. M ení m lo probíhat v Kop ivnici, Ostrav a Opav . Jedná se o
projekt financovaný z Norských fond , ve kterém je m sto Kop ivnice pouze v roli partnera, po átek projektu tedy ovlivnit nem že. Realizátor/žadatel o dotaci v p ípad schválení
dotace bude m sto kontaktováno.

Napl ování závazk energetické politiky v souladu s Pravidly systému energetického managementu m sta Kop ivnice
B.5.2 / vykonáváno v souladu s ISO 50001, vyšší podíl využívání obnovitelných zdroj energie (nap . využití OZE v rámci
p ipravované rekonstrukce ZŠ Nám stí)

v realizaci

sledování
indikátor

Navýšení alokace dota ního programu Zdravé m sto o 100 % na 60 tis. K . + úprava pravidel s vyšším zacílením na zdraví a VURV. Téma VUR bude zapracováno do
aktualizovaného strategického plánu m sta, viz bod 7.1. Plánu opat ení ke zlepšení udržitelného rozvoje m sta Kop ivnice (navazující na Audit udržitelného rozvoje 2020).

A.3.1 MAP ORP Kop ivnice III2 / p íprava žádosti o dotaci na realizaci p eklenovacího navazujícího projektu

v realizaci

11

realizace

Termín
pln ní

M sto Kop ivnice získalo dotaci 100 000 K (51,02 % z celkových náklad projektu) z rozpo tu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu "Kop ivnický GLOBUS" (postup v 10.
oblasti auditu UR v rámci kritérií MA21) z dota ního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Až na jednu aktivitu (Setkání
aktivních partner , která byla z d vodu Covid opat ení p esunuta do roku 2022) byl projekt pln realizován. Aktivity: Výpo et ekologické a uhlíkové stopy m sta, Hrav o globálních
tématech (návšt va lektorky témat UR v družinách ZŠ) + výroba putovní výstavy, Férová snídan , Do práce na kole, vzd lávání na ZŠ téma Šikana a Kyberšikana, Týden UR,
Globální stan na Farmá ském trhu, Den strom /Den Zem , Dny Zdraví, Setkání aktivních partner .

spln no
10

Indikátor

Koncep ní postup v oblasti Globální odpov dnost / realizace projektu Kop ivnický GLOBUS, sepsání memoranda o
B.4.6
spolupráci s dalšími subjekty p sobícími ve m st v oblasti globální odpov dnosti

v realizaci
9

Akce

realizace

2021

energetik m sta

Da í se sbírat data o spot ebách energií, realizovat en. opat ení (zejména zateplení budov), snižovat meziro n spot ebu energie a z toho emise CO2 (hlavní cíle udržitelé
energetiky m sta Kop ivnice) - komplexní zateplení objektu DPS 650 MAsarykovo nám astí a MŠ Lubina. Kop ivnice si „drží pom rn nízkou cenu tepla“ pro koncové uživatele výsledek projektu modernizace centrálního zdroje tepla. Bude se p ipravovat projektová dokumentace na první okruhy ve . osv tlení, které by m lo p inést úsporu el. energie.
Neda í se: realizovat obnovitelné zdroje energie na majetku m sta (ani není plánován), realizovat úspory energie a náklad na ve . osv tlení pomocí nových technologií (LED,
nové optiky svítidel, ...), plánovat energeticky úsporná opat ení k realizaci, jako výstup z en. dat z en. sw m sta, realizovat en. opat ení na budovách v souladu se schválenými
koncepcemi (do en. t ídy B se da í jen u n kterých realizací - zm na metodiky výpo tu PENB3. N které budovy, které byly d íve v kategorii B jsou po aktualizaci PENB3 nov v
kategorii D). Neexistuje p edpis, kterým se m sto hlásí k princip m udržitelného stavebnictví. Chybí projekt na využívání deš ové vody v budovách m sta.

2. Místní ak ní plán obce s rozší enou p sobností, oblast vzd lávání
3. Pr kaz energetické náro nosti budov

2

Zpracovalo: Odd lení strategického plánování, 7.2.2022

Plán zlepšování roku 2021
I. Zkvalitn ní kategorií A, B
.

Téma
UR

Kód
SP

Akce

Indikátor

Termín
pln ní

Odpov dnost

12

III.

B.5.1

Realizace vzd lávání v oblasti udržitelné energetiky v souladu s Pravidly systému energetického managementu m sta
Kop ivnice / školy, zam stnanci m stského ú adu, atd.

realizace

2021

energetik m sta

v realizaci

editelé organizací by m li organizovat každoro n , školitel: energetik m sta. V každé organizaci krom m stského ú adu a správy sportoviš prob hlo alespo jednou, n kde 2 x
za uplynulé 3 roky. St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice a Kulturní d m Kop ivnice organizují jednou ro n .

3

Zpracovalo: Odd lení strategického plánování, 7.2.2022

Plán zlepšování roku 2021
II. Udržitelné zdravé m sto
.

Téma
UR

Kód
SP

1

I

C.5.1

nespln no
2

I.

I.

I.

5

I.

vize

spln no
6

II.

C.5.1

spln no

Termín
pln ní

Odpov dnost

usnesení RM

2021

ORM/OŽP/OSV

výro ní zprávy

2021

tajemník, garant
energetického
managementu

V sou asné dob je m sto zapojeno do Benchmarkingové iniciativy, realizuje energetický management a místní Agendu 21 na úrovni kategorie B (platnost do r. 2022 v etn ), plní
kritéria pro CSR1 - v kv tnu 2021 m sto získalo Národní cenu za CSR v kategorii ve ejného sektoru, ve ejn prosp šné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní není
podnikání, platnost 3 roky. (Poprvé v r. 2016, ve své kategorii zvít zilo, v r. 2018 obsadilo 2. místo a získalo mezinárodní certifikát).
realizace

2021

OVV

Pr b žná aktualizace probíhá ve spolupráci s Odborem rozvoje m sta. Pro projekt Odkanalizování místních ástí Vl ovice a Mniší byla vytvo ena speciální sekce webových
stránek - dostupné z hlavní stánky webu m sta, stejn jako pro projekt Revitalizace centra m sta a významného projektu nadcházejícího roku 2022 výro í 100 let od narození
Emila Zátopka.

C.5.1 P ísp vky za m sto Kop ivnice v databázi Dobrá praxe / min. 2 p ísp vky

spln no

Indikátor

Z d vodu zpožd ní plánovaných aktivit p i aktualizaci ES a US zp sobeného onemocn ním (Covid-19), nezrealizováno.

C.5.1 Medializace a propagace projekt m sta / zajišt ní pr b žné aktualizace internetových stránek KOPR STAVÍ

spln no
4

Vyhodnocení a aktualizace sady Místn specifických indikátor udržitelného rozvoje m sta Kop ivnice / v návaznosti
na aktualizaci Spole ných Evropských Indikátor

metoda Pokra ování v realizaci jednotlivých metod zvyšování kvality uplat ovaných na MÚ a ve m st / MA21, energetický
kvality management, benchmarking, CSR1 …

spln no

3

Akce

zve ejn ní

2021

Koordinátor PZM a
MA21

Na 1. dni celonárodní konference Podzimní škola Zdravých m st R, 10. 11. 2021 v NJ m sto Kop ivnice prezentovalo projekt Kop ivnický GLOBUS (postup v rámci 10. oblasti
auditu UR v rámci kritérií MA21), podpo ený z dotace Moravskoslezského kraje. Jednalo se o sdílení dobré praxe s ostatními leny sít (135 len s regionálním vlivem na 2558
m st a obcí). Fotografie z akce, viz fotogalerie ZM na webu m sta. Dále se m sto Kop ivnice podílelo na p íprav propaga ních videoklip o nejlepších realizátorech MA21 v R,
organiza n zajišt no spole ností CENIA. Ke shlédnutí ve videogalerii Projektu Zdravé m sto a místní Agendy 21 http://www.koprivnice.cz/index.php?id=besedy-zdrave-mestokoprivnice. T etí výstup odborný lánek v asopise Odpadové fórum v rozsahu 2x A4 na téma Ro ní plán zlepšování Projektu Zdravé m sto a místní Agendy 21 m sta Kop ivnice.
schválení
smlouvy

Získání externích prost edk na realizaci aktivit MA21

2021

ORM

V roce 2021 m sto Kop ivnice získalo dotaci 100 000 K (51,02 % z celkových náklad projektu) z rozpo tu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu "Kop ivnický GLOBUS"
z dota ního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Až na jednu aktivitu (Setkání aktivních partner , která byla z d vodu Covid
opat ení p esunuta do roku 2022) byl projekt pln realizován.
Realizace osv tových akcí pro ve ejnost k témat m UR / aktualizace Spole ných Evropských Indikátor , projekt
Kop ivnický GLOBUS, apod.

realizace

2021

OŽP/ORM/OVV

V rámci realizace projektu Kvalitní ú ad Kop ivnice byl v roce 2021 mj. proveden pr zkum spokojenosti obyvatel jehož sou ástí je také vyhodnocení evropského spole ného
indikátoru Spokojenost obyvatel s místním spole enstvím (ECI A.1). V rámci projektu podpo eného dotací z MSK, Kop ivnický GLOBUS, prob hla aktualizace Ekologické (ECI
B.10) a Uhlíkové stopy m sta (ECI A.2), jinak e eno Místní p ísp vek ke globálním zm nám klimatu, jehož sou ástí je i výpo et ukazatele mobilita a místní p eprava (ECI A.3).
Vše, jako komplex podkladových dokument pro plánovanou aktualizaci strategického plánu m sta.

1. Corporate Social Responsibility = spole enská odpov dnost firem

4

Zpracovalo: Odd lení strategického plánování, 7.2.2022

Plán zlepšování roku 2021
II. Udržitelné zdravé m sto
.

Téma
UR

7

II

Kód
SP

C.5.2 Medializace aktivit PZM a MA21 / min. 1 p ísp vek m sí n v místním i regionálním tisku nebo vysílání KTK

spln no
8

II.

B.4.3

spln no
9

10

Termín
pln ní

Odpov dnost

zve ejn ní

2021

Koordinátor PZM a
MA21

Minimáln 1 p ísp vek za m síc vztahující se k aktivitám PZM a MA21 je zve ej ován prost ednictvím Kop ivnických novin, KTK, tiskových zpráv i na Facebooku. Významným
projektem roku 2021 byl Kop ivnický GLOBUS o jehož aktivitách byla média informována pravideln . Z dalších významných mediálních výstup m žeme zmínit odborný lánek v
asopise Odpadové fórum nebo videoklip o MA21 v Kop ivnici, viz bod 4 výše.
Realizace opat ení dle Adapta ní strategie na zm nu klimatu pro m sto Kop ivnice / podpora žadatel o kotlíkové
dotace v rámci III. rozší ené výzvy

schválení smluv

2021

OŽP

M sto dlouhodob podporuje úsp šné žadatele o kotlíkovou dotaci ástkou ve výši 5.000 K . V r. 2021 v rámci 3. výzvy kotlíkových dotací podpo ilo 11 žadatel v celkové výši 55
tis. K . Je plánováno, že v r. 2022 se m sto zapojí do nov vyhlašované 4. výzvy kotlíkových dotací.

B.2.1
2
Realizace opat ení na podporu udržitelné dopravy dle ak ního plánu PUMM / rozvoj cyklostezek, zavedení systému
cyklokoordinátor/ORM
realizace
2021
B.2.2
B.2.3 sdílených elektrokolob žek a elektoskútr , z ízení cyklobox , podpora hromadné dopravy, podpora kampaní, aj.
Skibus a cyklobus Beskydy na Bílou - spoluú ast na provozních nákladech (smlouva 2021-2023, partnerství s Novým Ji ínem a Frenštátem p./R.), zavedení autobusové linky do
Hranic (svoz k vlak m Kop ivnice-P íbor-Nový Ji ín), úprava autobusové zastávky Kop ivnice, kolonie sm r centrum - dokon ena PD, schválena žádost o dotaci, realizace 2022.
v realizaci
Každoro ní realizace kampaní a osv tových akcí na podporu udržitelné mobility a p epravy: Do práce na kole, Týden Udržitelného rozvoje, Týden mobility a Evropský den bez aut,
10 000 Krok . Ve m st byly krátkodob provozovány elektrokolob žky a skútry spole ností Re.volt. V polovin roku došlo k ukon ení innosti firmy a tím i provozu t chto
za ízení.
IV.

B.1.2 Realizace opat ení dle Koncepce statické dopravy m sta Kop ivnice / nová pravidla pro vydávání pakovacích karet,
B.1.1 regulace parkování v centru m sta, úpravy parkoviš , aj.

V.

D.1

v realizaci
II,IV,V
12 ,VII,VI vize
II X
spln no
13

Indikátor

IV.

v realizaci
11

Akce

VI.

realizace

2021

cyklokoordinátor/ORM

áste n zavedení zóny placeného parkování v centru m sta - u Alberta, regulace parkování na ulicích kpt. Nálepky, Sokolovská a Dukelská (zpoplatn ní parkovacích karet),
realizace ve ejných prostranství a parkovišt u nového muzea automobil Tatra, Parkování na ulici Školní - PD, Dopravní propojení ul. Severní - ul. Moravská v . parkovišt Sever
II - zpracovaná studie,
Realizace opat ení dle Zdravotního plánu m sta Kop ivnice na léta 2020-2022 / p íprava aktualizace Komunitního plánu
OSVZ
realizace
2021
sociálních služeb m sta Kop ivnice
V návaznosti na sou asnou coronavirovou situaci, která brání setkávání v tšího po tu osob a také velmi personáln zat žuje sociální služby, byla v R 2021 rozhodnutím orgán
m st a obcí v plánu zapojených prodloužena platnost sou asného KPSS do konce roku 2022. V druhé polovin R 2021 prob hla anketa pro ob any k mapování pot eb a
dotazníkové šet ení mezi poskytovateli. Výstupy budou zpracovány a použity pro tvorbu nového KPSS.
Finan ní podpora aktivit neziskových organizací v oblasti udržitelného rozvoje / navýšení alokace, aktualizace pravidel
dle podmínek MA21

schválení
podmínek RM

2021

ORM

realizace akcí

2021

Komise PZM a MA21

Pravidla aktualizována, alokace navýšena z 30 000 K na 60 000 K . Podpo eno 5 žádostí, z statek programu 5 950 K .

Pokra ování ve spolupráci s podnikatelským sektorem / v rámci aktivit PZM a MA21 (Kop ivnické Dny techniky, Dny
A.2.4
technické kariéry, Snídan s podnikateli, aj.)

2. Plán udržitelné m stské mobility

5

Zpracovalo: Odd lení strategického plánování, 7.2.2022

Plán zlepšování roku 2021
II. Udržitelné zdravé m sto
.

Téma
UR

Kód
SP

spln no áste n
14

VII.

16

VIII.

2021

OŠKS/ORM

otev ení areálu

2021

ORM/Správa sportoviš
Kop ivnice

spln no

Realizace prob hla. Slavnostní otev ení nov otev eného skateparku prob hlo v režii uživatel za p ítomnosti zástupc vedení m sta, Správy sportoviš Kop ivnice a médií.

VIII.

Realizace min. jedné aktivity s mezinárodním p esahem / p . aktivita ve spolupráci s partnerskými m sty, publikace v
mezinárodních tiskovinách, ú ast na mezinárodních konferencích, aj.

C.3.2

IX.

D.1.2

spln no

18

realizace

V rámci projektu Kop ivnický GLOBUS prob hlo vzd lávání na téma Šikana a Kyberšikana, 22 lekcí pro 11 t íd 6. ro ník s 231 žáky, každý žák absolvoval 2 lekce. Podrobné
vyhodnocení pln ní aktivit zdravotního plánu bude p edloženo v samostatném materiálu OSV. Žáci 8. t íd absolvovali program Zdravotnický víceboj zam ený na osvojení
dovedností v oblasti 1. pomoci. Možnost realizace v tšiny aktivit byla omezena epidemickou situací.

C.3.1 Realizace projektu z participativního rozpo tu 2020 / realizace vít zného návrhu, slavnostní otev ení

spln no

17

Indikátor

D.2.3, Napl ování aktivit Zdravotního plánu m sta Kop ivnice ve spolupráci s koordinátory ZP na školách / výchova ke zdraví
D.2.2. (zdravé stravování, 1. pomoc), šikana a kyberšikana, protidrogová prevence

spln no

15

Termín
Odpov dnost
pln ní
Kop ivnické dny techniky prob hly 25. a 26. 9 2021 na polygonu spole nosti Tatra Trucks. Dnem tvojí kariéry ani setkání s podnikateli s ohledem na omezení související s Covid-19
neprob hla. V roce 2022 bude záležet na epidemiologické situaci a souvisejícími pravidly pro školy. V omezeném režimu prob hla p ehlídka technických profesí - emeslo má
zlaté dno.

Akce

X.

2021

ORM/OŠKS

Do konce íjna probíhal v R pilotní sb r dat pro Mezinárodní výzkum dosp lých PIAAC = v decký výzkum provád l Národní pedagogický institut ve spolupráci s výzkumnými
agenturami STEM/MARK a MEDIAN, má poskytnout zp tnou vazbu eskému školství. Výzkumu se ú astní 33 zemí sv ta, k ú asti v šet ení bylo mezi tisícovkami domácností z
R vybráno také n kolik z Kop ivnice. Dále byla Kop ivnice zapojena do dvouletého vzd lávacího projektu Eur ope Goes Lokal 2020 - ve spolupráci 24 Národních agentur
Erasmus+, práce s mládeží s cílem zlepšit spolupráci mezi r znými aktéry na úrovni samospráv + posilování mezinárodního rozm ru a sdílením zkušeností.
Podpora projekt v oblasti mezigenera ní spolupráce a sociální integrace / p . Seniorcomp, Den outdoorových aktivit pro
seniory, p ehlídka Motýlek, Den sociálních služeb apod.

realizace

2021

OSVZ/Komise PZM a
MA21

Pod záštitou aktiviza ního programu pro seniory prob hly následující akce: minigolf 24. ervna "Od jamky k jamce", 8. zá í zábavné odpoledne s harmonikou na zahrad
Vl ovjana. Dále 16. a 22. zá í beseda pro všechny idi e, cyklisty a chodce Senior v doprav aneb Školení idi i ne idi , 11. íjna akce Hý kejme svou pam a 21. íjna
zábavn pou ná p ednáška Senior bez nehod. Ve dvou zá ijových termínech bezplatné vyšet ení pam ti. Hodinového vyšet ení vedeného certifikovaným poradcem eské
Alzheimerov spole nosti se zú astnilo 16 senior . Pro velký zájem na podzim prob hlo v 5. dnech vyšet ení kognitivních funkcí a podzimní k ížovká ská liga ve spolupráci se
spol. Po tení ko.

D.1.1 Podpora dobrovolnictví zam stnanc MÚ / pravidelné sbírky, dobrovolnická innost zam stnanc ú adu, apod.

spln no

realizace

realizace

2021

ORM/tajemnice/OPE

V pr b hu roku probíhala sbírka brýlí pro Afriku, do které p ispívali také zam stnanci ú adu. V roce 2020 obyvatelé Kop ivnice sesbírali 1 589 brýlí + 353 obal . T etí kolo sb ru =
1. polovina roku 2021: 611 brýlí a 178 obal . V rámci posledního farmá ského trhu ( íjen) prob hla sbírka ošacení pro pot ebné, na kterou voln navázala druhá sbírka do 20.
prosince organizovaná Armádou spásy s mediální podporou m sta. Mezi zam stnanci ú adu byla uspo ádána finan ní sbírka na št drove erní ve e i pro osoby bez p íst eší,
vybráno 8 000 K . V rámci aktualizace pracovního ádu - omluvena absence v p ípad dobrovolnictví, ú innost od 1. 1. 2021, zatím nevyužito.
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Plán zlepšování roku 2021
III. Harmonogram plánovaných akcí
.

Téma
UR

Kód
SP

1

I.

vize

spln no

2

II.

V.

Ve ejná projednání / v etn ve ejných slyšení k projekt m v realizaci

Termín
pln ní

Odpov dnost

realizace
projednání

2021

ORM

realizace

b ezen,
zá í 2021

OŽP/ORM/OPE

Pro rok 2021 byly stanoveny dva termíny, jarní 27. b ezna a podzimní 18. zá í. Registrace probíhá každoro n na webu Ukli me esko, kde se mohou registrovat zájemci z ad
spolk , organizací, ale i jednotlivc . M sto Kop ivnice jim vychází vst íc se zajišt ním pytl na odpad a také s odvozem plných pytl . Tuto podporu m sto poskytovalo již t etím
rokem. V roce 2021 se uklízelo ve V t kovicích kolem p ehrady, kde se zapojilo p t desítek dobrovolník , kte í uklízeli ve V t kovicích a naplnili odpadem 10 pytl . Na Bílé ho e se
o úklid tradi n m li postarat lenové Klubu eských turist a pracovníci radnice plánovali úklid oblasti erveného kamene. Tyto dv akce však z d vodu protiepidemickým
opat ením neprob hly. Kop ivnice se do kampan zapojila poprvé v roce 2019, v roce 2020 se z d vodu covidových opat ení úklid neuskute nil.

D.1.1 Kampa Dny Zdraví / podpora akcí neziskových a p ísp vkových organizací k tématu, pomoc p i medializaci

spln no

Indikátor

Opat ení proti ší ení viru Covid-19 tuto oblast zásadn ovlivnila nejen v prvním roce svého ší ení, ale promítla se podobn také v roce 2021. N které akce se p esto poda ilo
uskute nit. Dne 18. 10. 2021 prob hlo tradi ní setkání s obyvateli místní ásti Vl ovice, den poté v Mniší a 20. íjna se diskutovalo s ob any v místní ásti Lubina. V záv ru roku byl
s ohledem na protipandemická opat ení k projednání tématu aktualizovaná Ekologická a uhlíková stopa m sta namísto klasické besedy ve ejnosti se zpracovatelem zvolen formát
on-line besedy zpracovatele a vedoucí OŽP + následné vysílání v KTK. S ohledem na Covid se postupovalo také v p ípad KO-PROJEKT . V 1. ro níku projekty, které postoupily
do finále prezentovali p edkladatelé na ve ejné akci v centru m sta. V letech 2020 a 2021 byl zvolen formát videoklip o postupujících projektech a následné on-line hlasování
ve ejnosti. Ve dnech 22. a 23. 10. 2021 prob hlo výjezdní jednání platforem projektu MAP ORP Kop ivnice III – Realiza ního týmu a Pracovních skupin ( tená ská gramotnost,
matematická gramotnost, rovné p íležitosti, p edškolní vzd lávání a financování). Pro následné setkání editel škol a školských za ízení na území ORP Kop ivnice konané 30. 11.
2021 byl zvolen op t on-line formát.

B.4.6 Ukli me esko / jarní a podzimní výzva

spln no

3

Akce

mediální výstup

7.4.,4.17.10.21

OSVZ/ORM/OVV

P i p íležitosti jarního termínu ve spolupráci s Novoji ínskou nemocnicí p ipravena akce DARUJ KREV se Zdravým m stem Kop ivnice. Zam eno na prvodárce, kte í p i darování
krve v p edem vyhlášené t i dubnové úterky obdrželi drobnou odm nu. Vzhledem k lo ským zkušenostem (opat ení Covid-19) však jako prioritní zvolen pozimní termín kampan .
Tradi n se lidé mohli zapojit do plavecké sout že m st (letos Kop ivnice obsadila 4. místo), 2. - 9. íjna prob hla v Sadu E. Beneše Výstava na stromech na téma Život v bavln ,
prob hly p ednášky Hý kejme svou pam nebo Vyšet ení kognitivních funkcí pro seniory. Doprovodný program farmá ského trhu (15. íjna) byl taktéž v duchu kampan , kdy
prob hlo m ení t lesných hodnot pro ve ejnost zdarma (65 ú astník ) a sbírka oble ení pro pot ebné. Již tak bohatou nabídku rozší ila nová akce Výzva 10 000 krok , do které
se zapojilo 77 lidí. Z dota ního programu Zdravé m sto byla podpo ena žádost spolku TC Relax, z.s., který v šesti prázdninových pátcích po ádal zdarma lekce + p edstavení
r zných základ tance pro všechny v kové kategorie v Sadu E. Beneše. Nabídku kampan rozší ily akce dalších organizací, jako tradi ní eské dny proti rakovin , které letos
podpo il místní kulturní d m s knihovnou, akce Strava a bylinky základ zdraví po ádaná v komunitním centru Vl ovjan nebo O d tském jídelní ku s výživovou specialistkou v
pobo n knihový na sídlišti Sever.
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Plán zlepšování roku 2021
III. Harmonogram plánovaných akcí
.

Téma
UR

4

II.

Kód
SP

B.4.6 Kampa Den Zem / uspo ádání celodenní akce pro školy a ve ejnost, sbírka Kol pro Afriku; Pohádkový les (DDM + MÚ)

spln no

5

X.

IV.

Termín
pln ní

Odpov dnost

realizace akcí

22.4. a
17.4. 2021

OŽP/ORM/DDM

realizace akce

8.5.2021

ORM

Od po átku p íprav byly v plánu dv varianty: happening pro širokou ve ejnost s doprovodným programem nebo "klidn jší" verze s ohledem na vládní opat ení. Zvolena varianta
bez zvaní široké ve ejnosti - výzva k individuálnímu férovému pikniku s fotosout ží, viz zmín ná opat ení. Zárove prob hla výstava s tematikou FairTrade v Sadu E. Beneše,
citliv instalována p ímo „na stromy“ a pro ú astníky kampan Do práce na kole byl v sadu stánek s "odm nou na triko".
Navíc dne 30. kv tna místní komunita aktivních ob an realizovala akci Restaurant Day, dle obvyklých zásad akce, která byla po dohod s hlavní organizátorkou akce obohacena
o doprovodný program v duchu osv ty k tématu FairTrade (tvo ení s d tmi v duchu aktivity projektu "Hrav o globálních tématech" – výroba vlastní plát né tašky, ochutnávka FT
kávy a povídání o káv v souvislostech Férového obchodu, doprovodná výstava k tématu spravedlivého obchodu). Nebo-li na akci Restaurant Day, se jako podprojekt konala také
nerealizovaná ást Férové snídan . Zjednodušen m žeme konstatovat, že Férová snídan se realizovala ve dvou pomyslných ástech. První 8. kv tna, dle plánu a druhá 30.
kv tna v rámci výše uvedené komunitní akce.

B.4.6 Do práce na kole / oslovení podnikatelského sektoru prost ednictvím Rady pro rozvoj lidských zdroj , výzva k ú asti
B.2.1 zam stnanc MÚ

spln no

Indikátor

P i p íležitosti Dne Zem (22.4.) byly vyhlášeny dv "celoro ní" sout že. Literární "Stoletý strom vypráví" a fotografická VIT "Very important trees", vyhodnocení obou z nich
prob hlo na celodenní podzimní akci Den strom , který p edstavoval letošní alternativu oslav jarního Dne Zem . Z programu: ukázka odborného ošet ení památného platanu
stromolezci, p ednáška ovocná e, možnost sestavit si vlastní pta í budku, vyhodnocení literární a fotografické sout že + výstava sout žních prací, ekohra "p elez, p esko ,
recykluj" ... Opat ení proti ší ení viru Covid-19 posunul dubnový termín tradi ní akce Pohádkový les, až na 15. kv tna. Ve spolupráci s mate skými školami prob hlo sázení strom
v zahradách MŠ a "kv tinkování" - výsadba letni ek do truhlík "m sta", které v následujících m sících zdobily ulici Štefánikovu. Novinkami roku 2021 byla akce "Nech brouka žít" akce pro d ti p edškolního a mladšího školního v ku v parku pod MŠ Pionýrskou (10 stanoviš s cedulemi o broucích, na kterých mohly d ti zanechat vlastní namalovaný
kamínek=brou ka) a akce Koruna a korunka Podbeskydí = turisticko vycházková výzva obejít 7 nebo až 14 vrchol vrchol a zajímavých míst kolem Kop ivnice, Ženklavy a
Štramberka, akce ur ena pro kohokoliv - jednotlivce, rodiny, kolektivy…

B.4.6 Místní férová snídan / uspo ádání akce ve spolupráce s partnery - zahájení Týdne pro rodinu

spln no

6

Akce

realizace akce

kv ten
2021

ORM

Kampa , která p ispívá ke snížení motorizované dopravy ve m st , ist jšímu ovzduší a celkov p íjemn jšímu a bezpe n jšímu prost edí ve m st prob hla dle plánu. Letos se
zapojilo 20 organizací p sobících v Kop ivnici, 258 cyklist a p ipraveno bylo 8 akcí na triko, z nichž 4 byly vícedenní a jedna (fotosout ž) probíhala celý m síc. Více o akcích na
triko a celé kampani na FB Zdravého m sta a na webu https://www.dopracenakole.cz/mesto/koprivnice, kde jsou vedeny nejen akce, ale také partne i, výhry a mnoho dalšího.
Záv re ná akce prob hla 17. ervna na koupališti, jako jedna z aktivit Týdne udržitelného rozvoje. Jako doprovodná aktivita pro rodiny s d tmi prob hly oblíbené Cyklohrátky pro
d ti (43 jezdc ) ve spolupráci se leny CykloArt Bike klubu Kop ivnice a p ednáška o udržitelné mobilit v podání národního cyklokoordinátora a organizátora výzvy 10 000 krok .
Následovalo slavnostní vyhlášení výsledk a p edání odm n po ízených z prost edk dotace, ale také v novaných nad rámec projektových prost edk partnery akce. Ceny do
kampan v novali Kabelová televize Kop ivnice, Správa sportoviš Kop ivnice a spole nost Bike Fun Kop ivnice, která zástupce m sta pozvala také na partnerskou návšt vu v
podniku a projíž ku na elektrokolech vlastní výroby. V duchu princip Zdravého m sta se na akci zárove dohodla spolupráce m sta na podzimní výzv 10 000 krok , myšlenka
zdravého pohybu a udržitelné mobility a p epravy byla tedy rozší ena oproti p vodnímu plánu. V rámci podzimní výzvy tedy lidé mohli volit mezi p ší a cyklo kampaní.
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Plán zlepšování roku 2021
III. Harmonogram plánovaných akcí
.

Téma
UR

Kód
SP

7

IX.

D.3.1

zrušeno
8

I.

X.

B.4.6

spln no

10

VII.

Kampa Týden pro rodinu / realizace akcí zam ených výhradn na rodinu, sportovní a zábavná forma ve spolupráci s
organizacemi a spolky p sobící v Kop ivnici

Indikátor

Termín
pln ní

Odpov dnost

realizace akcí

kv ten
2021

OSVZ/DDM/KDK

realizace

kv ten
2021

ORM

Z d vod vládních omezení v souvislosti s onemocn ním Covid-19 neprob hla v Týdnu pro rodinu 2021 žádná akce.

C.5.1 Fórum Zdravého m sta / ve ejné fórum aj.

p ehodnoceno
9

Akce

Fórum ZM se v letech 2019, 2020 a 2021 neuskute nilo. V roce 2019 bylo nahrazeno 1. ro níkem participativního rozpo tu, v roce 2020 s ohledem na p etrvávající vládní opat ení
(Covid-19) zvolen stejný scéná : 2. ro ník participativního rozpo tu, který se setkal s v tším zájmem ve ejnosti. V roce 2021 zvolen stejný postup (zatím nejvyšší po et finalist -7).
Týden udržitelného rozvoje / záv re ná akce v rámci kampan Do práce na kole, výstavy Na Zemi, p ednáška o
udržitelném rozvoji

realizace

30.5.5.6.2021

ORM

Ve spolupráci s organizací NaZemi, knihovnou a kulturním domem byla uspo ádána série výstav. Od 3. 6. prob hla ve vestibulu radnice výstava „Poznej své boty“, která se
zam uje na pracovní podmínky d lník a d lnic bydlících v Bangladéši na p edm stí Dháky. Viz tisková zpráva „Vestibul radnice p edstavuje dv nové výstavy“. M sto Kop ivnice
ve spolupráci s místním kulturním domem získalo od spole nosti NaZemi celkem 4 tematické výstavy, které se v pr b hu roku vyst ídaly také venku, na plakátovacích plochách ve
m st i v místních ástech. Vždy se jednalo o výstavy o globálních tématech, viz lánek v Kop ivnických novinách 22/2021 ze dne 3. 6. 2021, „Výstavy ke globální tematice budou i
na plakátovacích plochách a v místních ástech“. Jako sou ást programu kampan se uskute nila také p ednáška národního cyklokoordinátora v rámci akce Cykloodpoledne, viz
komentá u kampan Do práce na kole.

C.3.2 Festival volno asových aktivit / alternativa - propojení s doprovodným programem akce Kop ivnické dny techniky 2021

realizace

erven
2021

OŠKS

Opakovan prob hla výzva místních spolk i jednotlivc , aby se v p ípad zájmu p ihlásili a na akci prezentovali svou innost. Letos výzva rozší ena o sportovní kluby. Akce se
neuskute n no však konala v náhradním termínu, což p ípravu ovlivnilo. Spolky se p es letní prázdniny nescházely, p ed nimi kv li Covid-19 také v malé mí e, proto nem ly natrénováno. Navíc v
zá í nebylo do poslední chvíle jasné, zda se akce bude konat. V minulosti na výzvu hned zájemci reagovali, letos pouze 1 klub. Plán na rok 2022: On-line festival.
11

VI.

A.3.2 Kop ivnické Dny Techniky / podpora tradi ní akce

spln no

realizace akce

5.6.,
6.6.2021

OŠKS

Stejn jako v r. 2021 i letos se 9. ro ník akce kv li doznívající epidemii covid-19 konal až na podzim, konkrétn 25. a 26. zá í. Program: interaktivní ukázky vojenské, hasi ské,
stavební, komunální, zem d lské a jiné techniky, bohatý doprovodný program / ízení Ferrari, Lamborghini i Fordu Mustang, vyhlídkové lety vrtulníkem, jízdy v obrn ném
transportéru, možnost vyzkoušet si r zné typy st elnic, p j ovny ty kolek, motokár nebo minibik ), atrakce pro d ti i n kolik koncert . Generálním partnerem akce je m sto
Kop ivnice. Podrobnosti na www.koprivnickednytechniky.cz.
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III. Harmonogram plánovaných akcí
.

Téma
UR

Kód
SP

12

VIII.

C.3.2

spln no

13

IV.

V.

II.

B.4.6

spln no

Indikátor

Termín
pln ní

Odpov dnost

realizace aktivit

ervenec srpen 2021

OŠKS/NNO

Sedmý ro ník nabídl mládeži celkem 10 r znorodých akcí, každý prázdninový tvrtek + jeden srpnový pátek. Sportovn i sout žn zam ené aktivity po ádané ve spolupráci s
partnery ze zdejších t lovýchovných oddíl a spolk (dodgeball, volejbal, atletický p tiboj, hra v režii místních skaut a 2 super dny u vody). Novinkou byla odpoledne s házenou,
akce zam ená na box, karate a vzpírání + krátký orienta ní b h v sadu E. Beneše. Warm up = první zah ívací akce prob hla ve 1. ervence v sadu E. Beneše - aktivity, které
ú astník m p iblížily nápl následujících tvrtk . Kdo se do akcí zapojil, sbíral body, za n ž získal nejen drobné odm ny, ale také možnost zapojit se do záv re ného boje o poklad.
Na záv r prob hl koncert populární slovenské zp va ky SIMY. Vstup na všechny akce zdarma + stejn jako v p edchozích letech m li mladí možnost získat každý týden jeden
silikonový náramek, kdo nasbíral minimáln p t, stal se V.I.P. hostem záv re ného koncertu.
realizace akcí

zá í 2021

OŠKS/ORM/Atletický
klub Emila Zátopka

St žejními událostmi byly již tradi ní b hy na po est Emila Zátopka. A už b h pro širokou ve ejnost, základní školy nebo Minizátopek pro nejmenší. Týden však nabídl i novinky,
nap . od 1. zá í se zájemci mohli registrovat do kampaní Do práce na kole a 10 000 krok - výzvy motivující k tomu, aby lidé na úkor automobil více jezdili na kolech i chodili
p šky, a tak ud lali n co pro naše životní prost edí i pro svou fyzickou a psychickou kondici. Zapojily se i MŠ s výzvou "Do školi ky p šky, na kolob žce i na kole … na erstvém
vzduchu bude vesele". Zam stnanci MÚ Kop ivnice vyrazili „Na ú ad bez auta“ v úterý 22. zá í. Novinkou byla také Cyklojízda Zdravých m st Kop ivnice a Nový Ji ín, která se
konala 17. zá í. Uskute nil se i tradi ní Farmá ský trh, nebo t eba dv p ednášky Senior v doprav . Na akci P tka na dlani se prezentovalo 5 organizací p sobících "pod jednou
st echou" místního komunitního centra.

C.3.2 Plavecká sout ž m st / 3. ro ník

spln no

15

Aktivity pro d ti a mládež v období letních prázdnin / organizace volno asového programu N kdo ven???, Poj se bavit,
nabídka dobrovolnických aktivit

B.4.6 Kampa Evropský týden mobility a Evropský den bez aut / organizace tradi ních akcí - B h rodným krajem Emila
B.2.1 Zátopka, Minizátopek, Lidový b h, Zátopkova p tka a desítka, B h d tí Kop ivnicí, Do práce na kole, aj.

spln no

14

Akce

realizace

29.9.2021

ORM/Asociace sportu
pro všechny/Sportovní
klub Kop ivnice

Sout ž po celé republice probíhala ve st edu 6. íjna. V Kop ivnici se na realizaci podílelo m sto, místní oddíl Sport pro všechny ASK Tatra Kop ivnice a SK Kop ivnice. Úkol:
uplavat 100m tra libovolným zp sobem na as, kdy se výsledek p epo te s ohledem na v k a pohlaví na body. Kop ivnici reprezentovalo 258 plavc . Oproti roku 2021 ú ast
poklesla, oproti tomu po et p ihlášených m st v kategorii B se zvýšil ze 4 na 9. Zvít zil Bohumín se ziskem 8 906 b., Kop ivnice obsadila s 3 410 b. tvrtou p í ku. Celkem se do
projektu zapojilo 29 m st a 7 224 plavc . Nejlepší místní dosažený as 1:02 min., nejstarší ú astník - 79 let, nejmladší 6 let. Zapojeno 18 d tí do 7 let, 19 senior nad 60 let,
plavalo 164 muž a 94 žen.
Den strom / osv tová akce k oslav mezinárodního dne strom , workshopy, ukázky odborného ošet ení strom , práce
arborist …

realizace

20.10.2021

OŽP

Ekologicky zam ená zábavn -osv tová celodenní akce se konala ve st edu 20. íjna v sadu E. Beneše. Den strom byl zárove odloženou oslavou dubnového Dne Zem a oba
tyto environmentální svátky propojily fotografická sout ž Very Important Trees a literární sout ž Stoletý strom vypráví, vyhlášeny u p íležitosti Dne Zem . Program: sout že a kvízy
na téma recyklace, výroba pta í/netopý í budky nebo krmítka, prezentace zahradní techniky, ukázka výsadby strom i praktické tipy ovocná e, jak správn o ezat stromy, o ez a
ošet ení strom s pomocí lanových technik, jurta s ajovnou a férovými produkty, drobný dárek za p inesený vysloužilý elektrospot ebi , ...
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Plán zlepšování roku 2021
III. Harmonogram plánovaných akcí
.

Téma
UR

16

VI.

Kód
SP
B.4.6 Farmá ské trhy / organizace 4 trh za rok

spln no

17

II.

19

VII.

Termín
pln ní

Odpov dnost

realizace akcí

2021

OMM

realizace

2021

OŠKS/OŽP

Ve ejnost byla informována prost ednictvím tiskových zpráv dne 3. 12. 2021: M sto rozdává popelnice na plasty a kovy, 22. 12. 2021: Od ledna se m ní vyhláška o poplatku za
odpady a lánky v Kop ivnických novinách . 23/2021 ze dne 10. 06. 2021: Životní prost edí bude pokra ovat v pasportizaci zelen . Informace o systému Door to door byla
ob an m poskytována také na akci Den Strom , 20. íjna. Nový systém sb ru plast a drobného kovového odpadu spušt n 1. 1. 2022

B.4.6 Osv tové akce pro d ti k tématu UR/ p . Hrav o globálních tématech, žákovské diskuze s p edstaviteli m sta aj.

realizace akcí

2021

OŠKS/ORM

spln no

Návšt vy lektorky témat UR na základních školách, v rámci odpolední družiny. Únor/b ezen probíhala p íprava nabídky ze strany m sta a lektorky + výb r témat, rekvizit a postup
v pracovní skupin pro téma globální odpov dnost vytvo ené p i Komisi Zdravého m sta a MA21. V dubnu rozeslána nabídka školám, v kv tnu koordinátor m MAP ORP
Kop ivnice. Celkem realizováno 16 osv tových setkání. P estože do realizace zasáhla protiepidemická opat ení, školy si cestu k workshop m našly i v tomto „nelehkém“ období.
Reakce pedagog i d tí na aktivitu byla pozitivní a školy projevily zájem o pokra ování workshop také v dalším roce. N kolik vybraných fotografií po ízených na workshopech byly
dále využity p i tvorb místní putovní výstavy.

VII.

Aktivity ve spolupráci s D tským zastupitelstvem m sta Kop ivnice / nap . Férová snídan , Cyklohrátky, Pohádkový les
aj.

D.2.3

spln no
20

Indikátor

První trh se uskute nil 21. kv tna, druhý prob hl 25. ervna, doprovodná aktivita tzv. Globálního stan = osv tový stan m sta Kop ivnice, který návšt vník m zábavnou formou
zprost edkovával informace o globálních tématech a 17 cílech SDG´s: výpo et ekologické stopy, p edstavení nového systém sb ru jedlých tuk a olej v Kop ivnici, tematická
výstava k problematice Fair Trade, sb r brýlí pro Afriku, tvo ení a hry nejen pro d ti – kakaové omalovánky, sv tové pexeso a téma virtuální voda ... T etí trh prob hl 17. zá í a byl
sou ástí kampan Týden mobility a Evropský den bez aut a odstartovala z n j historicky 1. Cyklojízda Zdravých m st Kop ivnice a Nový Ji ín. tvrtý trh s mykologickou poradnou
prob hl 15. íjna a doprovodný program byl obohacen v duchu podzimní kampan Dny Zdraví, viz popis kampan Dny Zdraví výše (m ení, sbírka).

B.4.6 Komunika ní kampa k odpadovému hospodá ství / zam ená na t íd ní odpad formou DOOR-TO-DOOR

spln no
18

Akce

IX.

2021

ORM/koordinátor
d tského zastupitelstva

2021

OSVZ/ORM/OVV/
tajemnice

Viz bod. Aktivity pro d ti a mládež v období letních prázdnin - N KDO VEN. Mediální podpora p edváno ní aktivity KO KOPES.

D.1.1 Ocen ní dobrovolník / dobrovolník v sociálních službách, dárc krve apod.

spln no

realizace aktivit

realizace akce

Slavnostní ocen ní bezp ísp vkových dárc krve prob hlo v ervnu v Ringhofferov vile. Starosta m sta p edal lidem, kte í v roce 2020 dosáhli 40, 80, 120, 160, 200, 240 a 280
odb r , dárkové balí ky s osobním pod kováním. Pozvaných bylo 72 osob z celkového po tu 233 bezp ísp vkových dárc z Kop ivnice.
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Plán zlepšování roku 2021
III. Harmonogram plánovaných akcí
.

Téma
UR

21

V.

Kód
SP

Akce

C.3.2 Aktivní senior / soubor kulturních, sportovních, zábavných a vzd lávacích aktivit ur ených zejména senior m

spln no

Indikátor

Termín
pln ní

Odpov dnost

realizace aktivit

2021

OSVZ/Junák, svaz
skaut a skautek/KDK

Pod záštitou aktiviza ního programu pro seniory prob hly následující akce: minigolf 24. ervna "Od jamky k jamce", 8. zá í zábavné odpoledne s harmonikou na zahrad Vl ovjana.
Dále 16. a 22. zá í beseda pro všechny idi e, cyklisty a chodce Senior v doprav aneb Školení idi i ne idi , 11. íjna akce Hý kejme svou pam a 21. íjna zábavn pou ná
p ednáška Senior bez nehod. Ve dvou zá ijových termínech bezplatné vyšet ení pam ti. Hodinového vyšet ení vedeného certifikovaným poradcem eské Alzheimerov
spole nosti se zú astnilo 16 senior . Pro velký zájem na podzim prob hlo v 5. dnech vyšet ení kognitivních funkcí a podzimní k ížovká ská liga ve spolupráci se spol. Po tení ko.
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