Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města
Kopřivnice

Dne:

5. března 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice

Přítomni:

dle prezenční listiny – Příloha č. 4
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Úvodní slovo
Předseda KSR ing. Petr Czekaj přivítal přítomné na čtvrtém jednání Komise pro strategický
rozvoj a představil program jednání.
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Informace o dosavadních výstupech procesu aktualizace Strategického plánu města
Dušan Kulka, zástupce zpracovatele podal informaci o dosavadních pokrocích v procesu
aktualizace strategického plánu.
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Představení výstupů z jednání pracovních skupin
V další části jednání Dušan Kulka a Mgr. Jana Hanušová, zástupci zpracovatele, podali informaci
o výstupech z jednání jednotlivých pracovních skupin. Byla prezentována vždy jedna prioritní
oblast a pak následovala diskuze. V lednu a únoru 2014 proběhla celkem dvě jednání
pracovních skupin zaměřených dle prioritních oblastí strategického plánu. Pracovní skupiny se
zaměřily na aktualizaci dvou úrovní strategického plánu - aktualizace priorit a opatření.
Priority jsou specifická prohlášení o tom, čeho chce město dosáhnout za 5 – 15 let. Priority jsou
definovány jako pozitivní formulace, které rozčleňují prioritní oblast na témata k řešení a
poskytují rámec pro postup při rozhodování o opatřeních a úkolech/realizačních aktivitách.
Opatření představují jádra strategického plánu. Smyslem opatření je přispět k naplnění
priority, iniciovat změnu a dát konkrétní obsah vizi. Opatření by měla být realizovatelná
v dohledné době a musí existovat vůle k jejich realizaci.
Návrhová část, která obsahuje návrh priorit a opatření, je uvedena v příloze tohoto zápisu
(Příloha č. 1 a Příloha č. 2). Aktivity, které jsou v dokumentu uvedeny pod každým opatřením,
jsou pouze návrhy, které zazněly na jednání jednotlivých pracovních skupin. Jejich aktualizace
bude provedena na dalších pracovních skupinách ve dnech 19. – 20. března 2014.
Případné komentáře a doplnění k návrhové části prosím zasílejte ing. Lence Šimečkové lenka.simeckova@koprivnice.cz nejpozději do čtvrtka 13. března 2014.
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Závěr
Předseda Komise ing. Petr Czekaj uzavřel čtvrté jednání Komise pro strategický rozvoj.

Další jednání Komise pro strategický rozvoj se koná 4. června 2014 v 15,00 hodin.

Zapsala:

Mgr. Jana Hanušová

Dne:

6. března 2014

Přílohy:
Příloha č. 1 Diagramy prioritních oblastí – návrh priorit a opatření
Příloha č. 2 Návrhová část Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice – priority a opatření
Příloha č. 3 Prezenční listina
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Příloha č. 1

Diagramy prioritních oblastí – návrh priorit a opatření

Prioritní oblast Ekonomika a podnikání

Priorita A. 1
Malé a střední podnikání
Vytvářet a zlepšovat podmínky pro vznik
a rozvoj malých a středních firem ve
městě se zaměřením na obory s vyšší
přidanou hodnotou, a také řemesla a
služby.

Priorita A. 2
Péče o investory
Pečovat o stávající i nově přicházející
firmy na území města prostřednictvím
kvalitního podnikatelského prostředí,
zajistit dostatek rozvojových ploch a
neustále zlepšovat služby.

Priorita A. 3
Lidské zdroje
Zvýšit kvalitu a dostupnost lidských zdrojů
na základě zohlednění potřeb místních
firem, přivést do města mladé
kvalifikované absolventy středních i
vysokých škol.

Opatření A. 1.1
Pobídkový systém pro MSP

Opatření A. 2.1
Další rozvoj průmyslového parku

Opatření A. 3.1
Kvalita vzdělávání

Opatření A. 1.2
Plochy a objekty pro služby a řemesla

Opatření A. 2.2
Flexibilní logistika

Opatření A. 3.2
Motivace k technickému vzdělávání

Opatření A. 2.3
Brownfields

Opatření A. 3.3
Další vzdělávání

Opatření A. 3.4
Infrastruktura pro vzdělávání

Opatření A. 2.4
Partnerství veřejného a soukromého
sektoru
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Prioritní oblast Doprava, infrastruktura a životní prostředí

Priorita B. 1
Vnitřní doprava
Systematicky zlepšovat
dopravní infrastrukturu
za účelem zlepšení
průjezdnosti a zvýšení
bezpečnosti provozu

Priorita B. 2
Veřejná, cyklo a
pěší doprava
Zvýšit
kvalitu
a
dostupnost
veřejné,
cyklistické
a
pěší
dopravy ve všech
částech města

Priorita B. 3
Bydlení

Priorita B. 4
Infrastruktura a ŽP

Priorita B. 5
Energetika

Vytvořit
kvalitní
podmínky pro bydlení.
Definovat roli města
v oblasti byt. výstavby
tak, aby bylo schopno
zajistit kvalitní bydlení a
získávat nové obyvatele.

Zajistit
zdravé
a
atraktivní
prostředí
prostřednictvím
rozvoje
technické
infrastruktury
a
zlepšování životního
prostředí

Zajistit
energetické
úspory ve městě

Opatření B. 4.1
Odpadového
hospodářství města

Opatření B. 5.1
Energetika města

Opatření B. 4.2
Zařízení pro nakládání
s odpady

Opatření B. 5.2
Snižování energetické
náročnosti

Opatření B. 4.3
Zlepšení kvality
ovzduší

Opatření B. 5.3
Zvyšování podílu
obnovitelných zdrojů

Opatření B. 1.1
Odstraňování
dopravních závad a
řešení kritických míst
na pozemních
komunikacích

Opatření B. 2.1
Vytvořit kvalitní
podmínky a služby
pro cyklistickou
dopravu a in-line
provoz

Opatření B. 3.1
Rozvojová území pro
výstavbu rodinných
domů

Opatření B. 1.2
Organizace dopravy v
klidu

Opatření B. 2.2
Bezpečná a komfortní
pěší doprava ve
městě a jeho částech
včetně vzájemného
propojení

Opatření B. 3.2
Zkvalitňování a
údržba stávajícího
bytového fondu

Opatření B. 2.3
Kvalitní veřejná
doprava
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Opatření B. 4.4
Zlepšení kvality
vypouštěných
odpadních vod

Opatření B. 4.6
Potoky, prameny,
studánky

Opatření B. 4.5
Protipovodňová
opatření

Opatření B. 4.7
Environmentální
výchova a osvěta
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Prioritní oblast Image města

Priorita C. 1
Fyzické prostředí
Zlepšovat
fyzické
prostředí města, tak aby
bylo
vnímáno
jako
atraktivní a příjemné
pro život.

Priorita C. 2
Centrální zóna
Centrum komplexní řešení
prostřednictvím
partnerství.
Přetvořit
centrální
část
města
v atraktivní,
živou
a
bezpečnou zónu.

Priorita C. 3
Volný čas

Priorita C. 4
Cestovní ruch

Priorita C. 5
Marketing a propagace

Podporovat zdravý životní
styl prostřednictvím trvalé
péče o stávající kulturní,
sportovní a volnočasová
zařízení a zkvalitnění jejich
nabídky.

Zvýšit zapojení města
do rozvoje cestovního
ruchu ve spolupráci
s okolními
obcemi,
které
mají
silný
turistický potenciál.

Zlepšovat mediální obraz
Kopřivnice, zvyšovat pocit
sounáležitosti
obyvatel
s městem a budovat v nich
zdravý patriotizmus

Opatření C. 1.1
Podpora rekreační a
krajinné funkce
zeleně

Opatření C. 2.1
Reprezentativní
centrální část města

Opatření C. 3.1
Modernizace a rozvoj
infrastruktury pro
trávení volného času

Opatření C. 4.1
Destinační
management

Opatření C. 5.1
Městský marketing

Opatření C. 1.2
Zefektivnění správy a
údržby zeleně ve
městě

Opatření C. 2.2
Veřejná prostranství
v centrální části

Opatření C. 3.2
Atraktivní nabídka
využívání volného
času

Opatření C. 4.2
Kvalita služeb
v cestovním ruchu

Opatření C. 5.2
Symboly města

Opatření C. 1.3
Využití městských
lesů

Opatření C. 2.3
Veřejně-soukromé
partnerství v centrální
zóně

Opatření C. 4.3
Muzejnictví v
Kopřivnici

Opatření C. 1.4
Regulace vzhledu
města
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Prioritní oblast Sociální zázemí

Priorita D. 1
Sociální a zdravotní služby

Priorita D. 2
Bezpečnost a prevence kriminality

Priorita D. 3
Rodinná politika

Vytvářet podmínky pro rozvoj a
zkvalitňování sociálních a zdravotních
služeb pro všechny obyvatele města.

Zajistit bezpečné prostředí pro obyvatele
města.

Vytvářet příznivé klima a podmínky pro
rodiny.

Opatření D. 1.1
Síť sociálních a zdravotních
služeb ve městě a okolí

Opatření D. 2.1
Aktivity a infrastruktura pro
zajištění bezpečnosti

Opatření D. 3.1
Rozvoj rodinné politiky

Opatření D. 1.2
Kopřivnice bez bariér

Opatření D. 2.2
Informovanost, výchova
k bezpečí

Opatření D. 2.3
Snižování výskytu sociálně
patologických jevů u dětí a
mládeže

Opatření D. 2.4
Řešení drogové problematiky
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Příloha č. 2

Návrhová část Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice – priority a opatření

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE – NÁVRHOVÁ ČÁST (PRIORITY A OPATŘENÍ)
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A. Prioritní oblast Ekonomika a podnikání
Dne 16. 1. 2014 se sešla na svém prvním jednání Pracovní skupina Ekonomika a podnikání, která se
zabývala návrhem priorit. Z diskuze vyplynuly celkem 4 priority, jejichž definice jsou uvedeny níže.
Druhé jednání pracovní skupiny se uskutečnilo dne 13. 2. 2014. Pracovní skupina se zabývala
návrhem dílčích opatření. Každá priorita je rozčleněna na dílčí opatření, jejichž definice jsou uvedeny
níže. Ke každému opatření jsou zároveň uvedeny návrhy dílčích aktivit a projektů, které zazněly na
pracovních skupinách (PS) a budou aktualizovány na dalším jednání PS v březnu 2014.
Město Kopřivnice patří v okrese Nový Jičín k nejsilnějším hospodářským centrům. Zpracovatelský
průmysl je nosným odvětvím hospodářství a sehrává ve městě tradičně významnou roli. Ve městě
působí řada významných firem z automobilového průmyslu, které nabízejí zaměstnání nejen místním
lidem, ale i řadě dojíždějících. Slabou stránkou města je nižší zájem jeho obyvatel o podnikání. Také
struktura služeb nabízených místními drobnými podnikateli neodpovídá požadavkům obyvatel a
návštěvníků města.
A. 1 Malé a střední podnikání
Vytvářet a zlepšovat podmínky pro vznik a rozvoj malých a středních firem ve městě se
zaměřením na obory s vyšší přidanou hodnotou, a také řemesla a služby.
Město chce hledat způsoby jak podpořit MSP, aby se v budoucnu také rozvíjeli a výrazně podíleli na
zaměstnanosti. Tyto způsoby mohou obsahovat jak přímé podněty zahrnující nabídku objektů a
pozemků včetně infrastruktury, poradenství v oblasti ekonomiky, finančních programech a službách
pro podnikání, tak podněty nepřímé řešící např. kvalitu podnikatelského prostředí, dopravy,
infrastruktury či pracovní síly ve městě. Cílem v této oblasti je změnit pasivní postoj mladé a střední
generace k podnikání v pozitivní a postupně vybudovat ve městě nabídku řemesel a služeb, která
zvýší kvalitu života.
Návrh opatření:
A. 1.1

Pobídkový systém pro MSP
Vytvořit pobídkový systém pro malé a střední podnikatele. Zásady podpory podnikání
v Kopřivnici srozumitelně prezentovat na jednom místě – v oblasti nemovitostí, informační
podpory, asistence, vzdělávání atd.
Vytipovat možnosti zaměření.
Definování pobídek - prostory, služby, poradenství, vzdělávání…
Soutěž pro místní MSP „start-up“ roku a poskytnutí pobídek pro vítěze
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Coworkingové centrum
- zmapování poptávky, výběr provozovatele, sdílené prostory,
poradenství při začátku podnikání – zmapovat subjekty, které poskytují poradenství a další
aktivity pro MSP ve městě a regionu….

A. 1.2

Plochy a objekty pro služby a řemesla
Zmapovat nabídku objektů a ploch vhodných pro podnikání, zvážit možnosti jejich využití ve
vztahu k územnímu plánu města a zajistit jejich nabídku.
Zmapování poptávky.
Zajistit aktivní databázi objektů pro podnikání ve spolupráci s realitními kancelářemi a
významnými vlastníky objektů a areálů, prezentovat detailní nabídku a on-line databázi na
webových stránkách města
Využití volné prostor v majetku města pro podnikatelské záměry, volné prostory nabízet pro
vytipované formy podnikání např. domácí produkty, řemesla, služby apod.
Podnikatelský park pro služby a řemesla v areálu Tatry - Ve spolupráci s vedením společnosti
Tatra Truck a.s. zvážit využití části areálu firmy pro vytvoření podnikatelského parku pro služby a
řemesla/malé firmy do cca 5 zaměstnanců.

A. 2 Péče o investory
Pečovat o stávající i nově přicházející firmy na území města prostřednictvím kvalitního
podnikatelského prostředí, zajistit dostatek rozvojových ploch a neustále zlepšovat služby.
Ve městě funguje průmyslový park, který nabízí stále ještě volné kapacity pro případný rozvoj
stávajících (případně vznik nových) firem. Spokojenost stávajících zaměstnavatelů s podnikatelským
prostředím ve městě se může odrazit v jejich dalším rozvoji. Firmy mohou diverzifikovat svou činnost
směrem k aktivitám s vyšší přidanou hodnotou.
Návrh opatření:
A. 2.1

Další rozvoj průmyslového parku
Doplnit potřebnou infrastrukturu v průmyslové zóně a ve spolupráci se stávajícími firmami
aktivně vyhledávat nové podnikatelské záměry.
Připravit projekt dokončení infrastruktury v parku.
Aktivní nabídka možností podnikání v průmyslovém parku v různých jazykových mutacích (Čj.,
Aj, Nj. atd.)

A. 2.2

Flexibilní logistika
Vytvořit podmínky pro vybudování logistického centra v zázemí průmyslové zóny, jehož
služby budou využívat stávající firmy.
Vybudovat logistické centrum v průmyslové zóně.

1

Kancelář pro coworking je obvykle vybavena potřebným kancelářským nábytkem a počítačovou sítí s internetovým připojením, případně
také sdílenou síťovou tiskárnou. Součástí centra bývá rovněž vybavená kuchyňka, sociální zařízení, místo pro odpočinek či zasedací místnost
s projektorem. Stálí uživatelé centra hradí pravidelný měsíční členský poplatek, zatímco jednorázové návštěvy bývají zpoplatněny od
hodiny. Sdílená kancelář vyjde jednak levněji, ale důležitá je také už zmíněná společenská a psychologická funkce takového pracoviště.
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A. 2.3

Brownfields
Zmapovat existující a nevyužívané areály / objekty ve městě, které by bylo možné využít k
podnikání, identifikovat majitele a připravit pilotní projekt jejich regenerace a uvedení do
provozu.
Regenerace brownfields.
Využití areálu Tatry - spolupráce s podnikem TATRA TRUCKS a.s. při využití objektů, které firma
již nepotřebuje.

A. 2.4

Partnerství veřejného a soukromého sektoru
Rozvíjet a zdokonalovat systematickou spolupráci mezi veřejnou sférou a podnikatelskými
subjekty ve městě.
Pravidelná společná setkávání mezi veřejnou sférou a podnikatelskými subjekty – výměna
informací, řešení společných problémů, participace na životě ve městě apod.
Prezentace zajímavých místních firem (zajímavé podnikatelské projekty např. cukrárna na
Koreji)
Oceňování stávajících firem
Interaktivní tabule, mapy, kalendáře…. Budování patriotismu, hrdost na místní firmy
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A. 3 Lidské zdroje
Zvýšit kvalitu a dostupnost lidských zdrojů na základě zohlednění potřeb místních firem,
přivést do města mladé kvalifikované absolventy středních i vysokých škol.
Vzdělaná pracovní síla je rozhodujícím faktorem pro rozvoj ekonomiky, firem s vyšší přidanou
hodnotou i pro vznik a růst počtu MSP ve městě. V oblasti lidských zdrojů se město potýká
s dlouhodobým trendem poklesu kvality uchazečů o zaměstnání včetně absolventů středních i
vysokých škol. Mezi hlavní problémy patří klesající zájem o technické obory, nedostatečný rozvoj
jazykových dovedností, snižování matematické i finanční gramotnosti, nesoulad mezi požadavky
zaměstnavatelů a profily absolventů škol.
Návrh opatření:
A. 3.1

Kvalita vzdělávání
Zvyšovat kvalitu vzdělávání na základních školách, rozvíjet klíčové znalosti a dovednosti
žáků a podporovat profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.
Projekty zaměřené na zvýšení čtenářské, matematické, finanční, informační gramotnosti dětí –
žáci vycházející ze ZŠ jsou schopni prezentovat logicky strukturované výstupy, umí pracovat
s informacemi, ovládají obsluhu základních programů atd.
Projekty zaměřené na rozvoj měkkých kompetencí (samostatnost, komunikace, podnikavost…)
Vzdělávání pedagogických pracovníků, získávání a udržení vysoké kvalifikace pedagogů na všech
úrovních (MŠ, ZŠ),
Projekty zaměřené na zvýšení jazykové gramotnosti dětí - jazykové vzdělávání v MŠ a ZŠ
například zvýšit kvalitu a rozsah výuky angličtiny na základních školách, tak aby se zvýšil počet
žáků vycházejících ze ZŠ, kteří budou znát alespoň jeden cizí jazyk na dobré komunikační úrovni
– rodilí mluvčí na školách (plně kvalifikovaní učitelé cizích jazyků ze zemí EU), atd.;
Rozvoj spolupráce s partnerskými městy - zahraničními vzdělávacími institucemi – společné
projekty, výměnné pobyty, stáže;
Podporovat zavádění kvalitních vzdělávacích programů využívající moderní způsoby výuky,
individuální přístup k žákům (včetně nadaných, znevýhodněných), změny v cílech, obsahu,
metodách a formách výuky, tak že reflektují požadavky návazných vzdělávacích institucí
Preference / odměňování kvality škol

A. 3.2

Motivace k technickému vzdělávání
Ve spolupráci s místními zaměstnavateli motivovat žáky základních škol ke studiu
technických/přírodovědných oborů.
Společné projekty ZŠ a SŠ a VOŠ Kopřivnice, exkurze, soutěže, hledání talentů v oblasti techniky
atd.
Práce s rodiči – motivace k technickému vzdělávání, popularizace, PR kampaň

A. 3.3

Další vzdělávání
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Vytvořit kvalitní nabídku vzdělávacích programů, které budou reflektovat požadavky trhu
práce a budou také zaměřeny na rozvoj dovedností potřebných pro podnikání.
Rozvoj dalšího vzdělávání střední a starší generace
Rekvalifikační kurzy/vzdělávací programy v návaznosti na nové / žádané obory, které na trhu
práce poptávají místní firmy
Výchova/propagace podnikání – zlepšování klíčových schopností absolventů SŠ s důrazem na
vlastní iniciativu a podnikavost (finanční gramotnost, zavádění atributů podnikatelství a
management do výuky apod.)

A. 3.4

Infrastruktura pro vzdělávání
Trvale udržovat a modernizovat technický stav vzdělávací infrastruktury včetně vybavení.
Revitalizace a modernizace vzdělávacích institucí
Cílené doplnění vybavení MŠ a ZŠ zohledňující potřeby moderních výukových metod.
Dokončit revitalizaci/modernizace školních hřišť a zahrad mateřských škol.
Vytvořit podmínky pro vznik “firemní školky“ pro děti do 3 let věku (prostory, lidské zdroje…)

Doplňkové návrhy, klíčové pro realizaci strategického plánu města:
•
•
•

Aktivní participace firem na společenském životě ve městě
Politický konsensus a naladění se na stejnou notu
Budování hrdosti (patriotizmu) na Kopřivnici
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B. Prioritní oblast Doprava, infrastruktura a životní prostředí
Dne 15. 1. 2014 se sešla na svém prvním jednání Pracovní skupina Doprava, infrastruktura a ŽP, která
se zabývala návrhem priorit. Z diskuze vyplynulo celkem 5 priorit, jejichž definice jsou uvedeny níže.
Na druhém jednání dne 12. 2. 2014 se pracovní skupiny zabývala návrhem dílčích opatření. Každá
priorita je rozčleněna na dílčí opatření, jejichž definice jsou uvedeny níže. Ke každému opatření jsou
zároveň uvedeny návrhy dílčích aktivit a projektů, které zazněly na pracovních skupinách (PS) a
budou aktualizovány na dalším jednání PS v březnu 2014.
Oblast dopravy a životního prostředí jsou navzájem provázané problematiky a mohou se pozitivně či
negativně ovlivňovat. Kvalitní životní prostředí společně s dobrou dopravní dostupností zvyšují
atraktivitu města a nezanedbatelnou měrou přispívají ke kvalitnějšímu a spokojenějšímu životu
obyvatel. Tyto dvě oblasti vnímají lidé také nejcitlivěji, protože se dotýkají jejich každodenního života.
V této prioritní oblasti je pozornost věnována také problematice bydlení, které představuje významný
atribut pro hodnocení kvality života ve městě.
B. 1

Systematicky zlepšovat dopravní infrastrukturu za účelem zlepšení průjezdnosti a zvýšení
bezpečnosti provozu

Tento záměr v oblasti dopravy zaměřuje svou pozornost na podporu výstavby / rekonstrukce /
zkvalitnění dopravní silniční infrastruktury, která patří do kompetence města, ale současně musí brát
na vědomí a vytvářet podmínky pro zlepšení vnější dopravní dostupnosti, která je v kompetenci státu
a kraje.
Návrh opatření:
B. 1.1

Odstraňování dopravních závad a řešení kritických míst na pozemních komunikacích
Připravit a zrealizovat projekty, které zlepší kvalitu pozemních komunikací ve městě a
místních částech.
rekonstrukce a údržba místních komunikací např. Štramberská, Boženy Němcové;
propojení a doplnění místních komunikací;
řešení kritických křižovatek např. Okružní křižovatka
realizace bezpečnostních prvků na místních komunikacích (retardéry,…);
změny v organizaci dopravy např. odklonění kamionové dopravy mimo centrální zónu;
zprůjezdnění areálu Tatry;
spolupráce při řešení kritických míst na státních a krajských silnicích na území města např.
Komunikace Mniší

B. 1.2

Organizace dopravy v klidu
Řešit organizaci parkování v souladu s Komplexní dopravní studií města Kopřivnice a zajistit
tak dostatek parkovacích míst v jednotlivých lokalitách města prostřednictvím výběru
nejvhodnějšího řešení.
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Organizace parkování v lokalitách Kadláčkova, Družební, Štramberská, Korej, Sokolovská, u
Polikliniky, centrální část etc.
Záchytné parkoviště, parkovací dům.
Zavedení rezidenčních karet - zvýhodnění místních obyvatel například na sídlištích.

B. 2

Zvýšit kvalitu a dostupnost veřejné, cyklistické a pěší dopravy ve všech částech města

Jedním z nejvýznamnějších problémů téměř každého města je stále dopravní zatížení a ani do
budoucna nelze reálně očekávat snížení individuální automobilové dopravy. V posledních letech se
však město snaží omezit/odstranit tranzitní dopravu a významně podporuje ostatní ekologičtější
formy dopravy (veřejnou, cyklistickou, pěší). Výrazné investice do rozvoje cyklistické dopravy daly
vzniknout relativně husté a bezpečné síti cyklostezek. V posledních letech město také investuje do
oprav chodníků, včetně bezbariérových přechodů i ucelených bezbariérových tras. Ve všech těchto
pozitivních aktivitách chce i nadále pokračovat a chce podporovat rozvoj městské mobility, tak aby
všechny složky dopravy měly ve městě totožné postavení.
Návrh opatření:
B. 2.1

Vytvořit kvalitní podmínky a služby pro cyklistickou dopravu a in-line provoz
Upravit a doplnit síť komunikací pro cyklistický a in-line provoz, rozšířit mobiliář pro cyklisty
a zajistit potřebné zázemí pro cyklodopravu a in-line.
Zpracování koncepce cyklodopravy ve městě;
propojit Kopřivnici a místní části s vybranými lokalitami prostřednictvím cyklostezek a cyklotras napojení na Frenštát p. R., Závišice, Trojanovice a další;
doplnění a úprava informačního systému pro cyklistický a in-line provoz;
systém/možnosti parkování kol ve městě;
zřízení doplňkových služeb – opravna, úschovna, půjčovna kol.

B. 2.2

Bezpečná a komfortní pěší doprava ve městě a jeho částech včetně vzájemného propojení
Zajistit realizaci aktivit zaměřených na úpravu a doplnění sítě komunikací pro pěší a zvýšit
bezpečnost chodců.
doplnění chybějících komunikací pro pěší, kde dochází ke kolizi chodců s auty např. Janáčkova,
místní části;
úprava/rekonstrukce komunikací pro pěší (zastaralé, nebezpečné povrchy např. problémy
chodníků s litým asfaltem);
Kopřivnice město bez bariér - pokračování 2. etapy;
úprava systému přechodů pro chodce ve vztahu k vyšší bezpečnosti např. nasvětlení;
doplnění a úprava informačního systému pro pěší.

B. 2.3

Kvalitní veřejná doprava
Ve spolupráci s firmami a dalšími institucemi optimalizovat veřejnou dopravu s důrazem na
kvalitu (kultura/komfort) včetně informačního systému.
Optimalizace autobusových zastávek;
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B. 3. Vytvořit kvalitní podmínky pro bydlení. Definovat roli města v oblasti bytové výstavby tak,
aby bylo schopno zajistit kvalitní bydlení a získávat nové obyvatele.
Město Kopřivnice nepatří mezi atraktivní lokality pro bydlení a dlouhodobě se potýká s vysokým
odlivem obyvatelstva (záporné migrační saldo). Přirozeným záměrem města je růst a změna
nepříznivého demografického vývoje prostřednictvím nabídky kvalitních podmínek pro bydlení.
V oblasti bydlení město zaměří svou pozornost jak na vytváření podmínek pro novou individuální
výstavbu, tak na zlepšování situace ve stávající zástavbě a regeneraci sídlišť.
Návrh opatření:
B. 3.1

Rozvojová území pro výstavbu rodinných domů
Vytipovat a připravit území pro individuální výstavbu ve městě a místních částech a
koordinovat aktivity soukromých vlastníků pozemků pro výstavbu rodinných domů.
revize ploch pro bydlení v novém územním plánu;
zajištění/ výkup pozemků;
zajištění technické infrastruktury na pozemcích určených pro individuální výstavbu

B. 3.2

Zkvalitňování a údržba stávajícího bytového fondu
Pokračovat v aktivitách zaměřených na regeneraci bytových domů v majetku města včetně
revitalizace přilehlých veřejných prostranství.

B. 4. Zajistit zdravé a atraktivní prostředí prostřednictvím rozvoje technické infrastruktury a
zlepšování životního prostředí
Zdravé životní prostředí je důležitým prvkem funkčního zázemí města. Strategický plán bude se všemi
složkami životního prostředí zacházet tak, aby se neustále zvyšovala jejich kvalita i kvalita města jako
celku. Město se při svém rozvoji bude řídit principy udržitelnosti a bude k tomu využívat dostupné
nástroje.
B. 4.1

Odpadového hospodářství města
Zefektivnit systém nakládání s komunálními odpady na území města včetně místních částí.
Nabídnout občanům popelnice na plasty a zajistit jejich vývoz
Nabídnout možnost sousedním obcím, na základě veřejnoprávních smluv, využívat
sběrný dvůr na ulici Pánská
Svoz velkoobjemového odpadu na zavolání pro občany za paušální poplatek
Nabídnout sady pevných tašek na tříděný odpad do domácností
Rozšíření čárových kódů na kontejnery na SKO
Sloučit stanoviště kontejnerů na směsný a tříděný odpad s cílem snižovat počet
kontejnerů na směsný komunální odpad
Vybudování nových stanovišť pro kontejnery na KO – odstranění kontejnerů z parkovišť,
komunikací a zeleně
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Modernizace stávajícího sběrného dvora na ulici Panské
Zavedení systému shromažďování, sběru a svozu biologicky rozložitelných, především
kuchyňských odpadů od bytových a panelových domů, případně zavedení komunitního
kompostování přímo u těchto domů
Zapojit drobné podnikatele do systému města nakládání s odpady
Pořídit kompostejnery a zajistit jejich svoz ve zbývajících částech města (zejména místní
části)
Rozmístit odpadkové koše na tříděný odpad do centra města a jejich vyvážení
Rozmístit 110 l (240 l) nádoby na tříděný KO do méně dostupných částí města, kde
nelze umístit klasické sběrné nádoby 1 100 l

B. 4.2

Zařízení pro nakládání s odpady
Restrukturalizovat zařízení pro nakládání s odpady a zajistit aktualizaci plánu odpadového
hospodářství.
Regionální centrum využití odpadu (Kopřivnice – Nový Jičín) – skládka, dotřiďovací
linka, spalovna odpadů, bioplynová stanice
Vybudování druhého sběrného dvora na území města Kopřivnice
Vybudování centra opakovaného využití věcí
Prověřit možnost vybudování skládky KO vedle již rekultivované skládky odpadů TATRA,
a.s. (nedokončena etapa rozšíření původní skládky) ještě před naplněním kapacit a
uzavření stávajících skládek odpadů ASOMPO a.s. a SKLADEKO Stařič s.r.o.
Ponechat si možnost rozhodovat o stávajících zařízeních sloužících pro nakládání
s odpady v systému města (sběrný dvůr, dotřiďovací linka, kompostárna)

B. 4.3

Zlepšení kvality ovzduší
Realizovat aktivity, které budou přispívat ke zlepšení kvality ovzduší ve všech částech města.
Finanční podpora výměny stávajících málo účinných kotlů za nové (především kotle na
plynová paliva a dřevo) jako doplnění tzv. kotlíkové dotace MSK a MŽP
Častější čištění komunikací a zkrápění
Výroba štěpky a pelet z klestí městských lesů a jejich využití

B. 4.4

Zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod
Pokračovat v dostavbě kanalizační sítě v místních částech a v okrajových částech města;
nalézt řešení pro majitele rodinných domů, které nelze připojit na kanalizaci.
Odkanalizování Vlčovic, Mniší a neodkanalizovaných částí Lubiny a Kopřivnice
(Záhumenní).
Finanční podpora na změnu technologie čištění odpadních vod u stávajících starých
rodinných domů, které nelze připojit na centrální ČOV.
Zvážit možnost zprostředkování dalšího využití použitelných domovních ČOV
vyřazených z činnosti z důvodu přepojení nemovitostí na novou kanalizaci pro majitele
rodinných domů, kteří se na kanalizaci nemohou technicky napojit.
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B. 4.5

Protipovodňová opatření – zadržení vod v krajině
Realizovat projekty zaměřené na snížení úrovně ohrožení a povodňových rizik.
Revitalizace Kopřivničky ve městě – hrazení pro zvýšení množství vody v korytě
Zasakovací pásy, zakládání remízků, izolační zeleň
Zvýšit zalesnění, nerozšiřovat zastavěnou plochu – zadržování vody v krajině
Řešení dešťových vod z Bílé hory odděleným odváděním do vodního toku Kopřivnička nebo jejich
odváděním a akumulací pro využití ve stávajících zahrádkářských osadách pod Bílou horou
Posoudit další osud stávajícího záchytného příkopu nad řadovkami na ul. Pod Bílou horou (tzv.
Telaříkův příkop)

B. 4.5

Potoky, prameny, studánky
Realizovat projekty zaměřené na revitalizaci pramenů, studánek, potoků.
Oprava Jasníkovy studánky
Zachování stávajících ochranných pásem vodních zdrojů na území města Šutyra, Mniší
Kazničov, apod.
Pasport a údržba pramenů

B. 4.6

Environmentální výchova a osvěta
Realizovat projekty a programy v oblasti environmentální výchovy a osvěty.
Propagační kampaň odpady (viz. Praktický příklad - Město Vimperk)
Interaktivní mapa všech stanovišť kontejnerů na odpady na webu města
Sběrné boxy v ZŠ, MŠ a vzdělávacích zařízeních
Infopanel pro sledování znečištění ovzduší v KDK
Infokampaně ke zlepšování kvality ovzduší
Záznamové zařízení pro sledování přestupkové činnosti (kamerový systém, fotopasti na
kouřící komíny, odpady, apod.)
Environmentální vzdělávání a osvěta

B. 5

Zajistit energetické úspory ve městě

Využívání obnovitelných zdrojů energie a realizace úspor energie přispívá k šetrnému využívání
přírodních zdrojů, k diverzifikaci nabídky energie a ke snižování energetické náročnosti.
Návrhy případných opatření:
B. 5.1

Energetika města
Definovat směry města v oblasti energií.
Zpracovat UEK (Územní energetickou koncepci)
Aktivní role města při nákupu (aukcích) energií
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B. 5.2

Snižování energetické náročnosti
Snižovat spotřebu energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí
budov ve svém vlastnictví např. zateplením obvodových plášťů, střešních konstrukcí, apod.
Rekonstrukce a rozšiřování veřejného osvětlení

B. 5.3

Zvyšování podílu obnovitelných zdrojů
Vyhledat možné projekty, které přispějí ke zvýšení podílu využívání obnovitelných zdrojů
energie.
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C. Prioritní oblast Image města
Dne 16. 1. 2014 se sešla na svém prvním jednání Pracovní skupina Image města, která se zabývala
návrhem priorit. Z diskuze vyplynulo celkem 5 návrhů priorit, jejichž definice jsou uvedeny níže.
Druhé jednání Pracovní skupiny se uskutečnilo dne 13. 2. 2014. Pracovní skupina se zabývala
návrhem dílčích opatření. Každá priorita je rozčleněna na dílčí opatření, jejichž definice jsou uvedeny
níže. Ke každému opatření jsou zároveň uvedeny návrhy dílčích aktivit a projektů, které zazněly na
pracovních skupinách (PS) a budou aktualizovány na dalším jednání PS v březnu 2014.
Prioritní oblast Image města soustředí pozornost na ty atributy, které jsou důležité z pohledu kvality
života i atraktivity města. V této prioritní oblasti chce Město Kopřivnice ve spolupráci s dalšími
partnery vytvořit kvalitní prostředí pro život s pestrou nabídkou příležitostí pro aktivní trávení
volného času a pro odpočinek, přispívat k rozvoji dobrých mezilidských vztahů a zlepšovat image
města uvnitř i navenek.
C. 1

Fyzické prostředí města
Zlepšovat fyzické prostředí města, tak aby bylo vnímáno jako atraktivní a příjemné pro život.

Fyzický vzhled je důležitým aspektem života ve městě, protože umocňuje pozitivní dojem, který
z něho obyvatelé i návštěvníci mají. Lidé chtějí žít a podnikat ve městě, které svým vzhledem je
příjemné a útulné.
Návrh opatření:
C. 1.1

Podpora rekreační a krajinné funkce zeleně
Připravit a zrealizovat projekty, které povedou k zatraktivnění veřejného prostoru a podpoří
rekreační a krajinnou funkci zeleně.
Revitalizace veřejných prostranství a ploch na sídlištích
Obnova a rozšíření počtu parků včetně mobiliáře a osvětlení
Vytvoření lesoparku mezi letním stadionem, koupalištěm a hřištěm pro minigolf
Výsadba zeleně kolem cyklostezek Lubina a Vlčovice
Vytvoření pásma ochranné zeleně mezi kynologickým cvičištěm a silnicí I/58
Ozelenění PAV
Podpora biodiverzity ve městě (ptáci, motýli – budky, pítka, květiny)
Skládka KBV za MěČOV – využití, rekultivace, ÚSES

C. 1.2

Zefektivnění správy a údržby zeleně ve městě
Připravit a zrealizovat projekty, které zlepší kvalitu zeleně ve městě.
Aktualizace pasportu zeleně a generel zeleně
Vytvořit systém ochrany vzácných dřevin - označení významných stromů ve městě
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Zřízení městského zahradnictví

C. 1.3

Využití městských lesů
Opravy lesních cest
Oplocení plantáže vánočních stromků
Využití městských pozemků pod vedením VN pro plantáž vánočních stromků

C. 1.4

Regulace vzhledu města
Koncepčně řešit úpravy vzhledu města a to jednak z hlediska architektonického, tak
z hlediska využití. Využit potenciálu a nadšení mladých talentovaných architektů.
Připravit a zrealizovat projekty zaměřené na regeneraci/nové využití významných veřejných
staveb například Bönishova, Kulturní dům Kopřivnice aj.
Vytvořit systém pobídek (motivační systém) pro vlastníky objektů, které ovlivňují kvalitu
veřejných prostor např. železniční stanice, stavby v centrální části města atd.
Poradní sbor pro architekturu a urbanizmus
Zastřešená veřejná prostranství / podloubí

C. 2

Centrální zóna komplexní řešení prostřednictvím partnerství
Přetvořit centrální část města v atraktivní, živou a bezpečnou zónu.

Městu chybí přirozené náměstí, které by pomohlo obyvatelům utvářet pocit sounáležitosti s městem
a přispívalo ke zdravému patriotizmu. Nevábné architektonické řešení, nezajímavá nabídka služeb a
nežádoucí aktivity (herny, non-sto p bary) v centrální části města, to jsou problémy, které obyvatele
Kopřivnice dlouhodobě trápí.
Návrh opatření:
C. 2.1

Reprezentativní centrální část města
Zmapovat stávající stav a definovat budoucí / žádoucí funkce centrální zóny. Vyhlásit
architektonickou soutěž, vyhodnotit dosavadní studie a vybrat finální neagresivní koncepční
řešení, které přinese postupné oživení a propojení centrální části města.
Ustavení koordinační pracovní skupiny pro centrální zónu
Nabídka služeb, vytipování klíčových funkcí, které bude tato část města plnit
Konečná podoba vzhledu centrální částí
Hledání finančních prostředků

C. 2.2

Veřejná prostranství v centrální části
Postupně realizovat aktivity, které povedou k postupnému “zlidštění“ toho prostoru.
Revitalizovat veřejná prostranství v centrální části
Postupné architektonické řešení “zlidštění“ toho prostoru - chodníky, veřejná prostranství,
revitalizace budov vybudovaných v rámci socialistické výstavby. Například - Předláždění prostoru
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před Kulturním domem Kopřivnice, revitalizace veřejné zeleně v samém středu centra města –
přehlednost, obnova, doplnění
Revitalizace Kopřivničky
Regulace heren, délky otevírací doby u stravovacích zařízení (bary, non-stop atd.)
Zvýšení bezpečnosti v této části města

C. 2.3

Veřejně-soukromé partnerství v centrální zóně
Organizačně zajistit proces konverze centrální zóny, nadefinovat rozpočet, fáze, časový
harmonogram. Zvážit založení organizace zodpovědné za podporu a koordinaci podnikání
a služeb v centrální zóně a využít pozitivní zkušenosti ze zahraničí (BID - Business
improvement district).
Plánování a realizace společných aktivit – spolupráce Město a vlastníci/provozovatelé
Koordinace služeb

C. 3

Volný čas
Podporovat zdravý životní styl prostřednictvím trvalé péče o stávající kulturní, sportovní a
volnočasová zařízení a zkvalitnění jejich nabídky.

Kvalitní podmínky pro aktivní trávení volného času přispívají jednak ke zvýšení kvality života, a
zároveň sehrávají významnou roli v prevenci kriminality zejména u mladé populace. Dlouhodobým
problémem, se kterým se město potýká, je fyzický stav většiny infrastruktury (objektů) pro volný čas.
Kromě investic do technického stavu infrastruktury pro volný čas chce město věnovat zvýšenou
pozornost také kvalitní náplni u každého zařízení a vytvořit pestrou nabídku možností aktivního
trávení volného času.
Návrh opatření:
C. 3.1

Modernizace a rozvoj infrastruktury pro trávení volného času
Připravit a realizovat projekty zaměřené na zkvalitnění kulturní, sportovní a volnočasové
infrastruktury
Regenerace kulturního domu Kopřivnice včetně modernizace vnitřního vybavení
Rekonstrukce Domu dětí a mládeže
Rekonstrukce kulturních domů v místních částech (Vlčovice, Mniší)?
Modernizace a revitalizace sportovních ploch/areálů základních škol (ZŠ E. Zátopka, ZŠ 17.
listopadu)
Revitalizace veřejných sportovišť

C. 3.2

Atraktivní nabídka využívání volného času
Podporovat stávající tradiční a úspěšné kulturní a sportovní akce ve městě a okolí, rozvíjet a
podporovat nové typy a možnosti aktivního trávení volného času.
Podpora tradičních kulturních akcí
Podpora tradičních sportovních akcí
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Vytipovat zajímavé aktivity pro volný čas, které budou realizovatelné ve stávajících nevyužitých
prostorech například podpora “trendy“ sportů.
Organizace sportování dětí - koncepční řešení využití sportovních areálů – nastavení spolupráce
mezi NNO (zájmovými sdruženími) – školami (MŠ a ZŠ) a využívat dobrovolnickou činnost
aktivních seniorů
Využití vodních toků (řeka Lubina, Kopřivnička ) ve vztahu k volnému času, podpoře zdravého
životního stylu – nutná spolupráce s povodím
Využití okolního prostředí pro volný čas – tipy na výlet
Podpora spolkového života
Asistenční služba pro lepší využití fondů EU subjekty ve městě. Mediace. Role RCP.

C. 4

Cestovní ruch
Zvýšit zapojení města do rozvoje cestovního ruchu ve spolupráci s okolními obcemi, které
mají silný turistický potenciál

Cestovní ruch nepředstavuje pro město významné odvětví a nepřináší ani výrazný ekonomický přínos.
Přesto však určité podmínky pro rozvoj CR ve městě existují a Kopřivnice ve spolupráci s klíčovými
hráči na poli cestovního ruchu v okolí chce tyto podmínky rozvíjet.
Návrh opatření:
C. 4.1

Destinační management
Spolupracovat s klíčovými partnery v regionu na koordinaci a rozvoji aktivit cestovního
ruchu.
Institucionalizace (právní ukotvení) sdružení Lašská brána
Vzájemné propojení informačních center členů sdružení Lašská brána
Společná propagace, společné produkty ???

C. 4.2

Kvalita služeb v cestovním ruchu
Ve spolupráci s podnikatelskými subjekty zvýšit kvalitu poskytovaných služeb v cestovním
ruchu, s partnery rozvíjet a podporovat nové aktivity a produkty.
Produktové balíčky zaměřené na vybrané cílové skupiny
Kvalita a nabídka stravovacích a ubytovacích služeb
Hodnocení/certifikace služeb (standard, vjemy)
Vláček

C. 4.3

Muzejnictví v Kopřivnici
Zvýšit atraktivitu muzejních expozic, které nabízí Regionální muzeum v Kopřivnici.
Hledání možností rozvoje stávajících expozic/prostor Regionálního muzea např. interaktivní
expozice
Revitalizace Technického muzea Tatra
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C. 5

Marketing a propagace
Zlepšovat mediální obraz Kopřivnice, zvyšovat pocit sounáležitosti obyvatel s městem a
budovat v nich zdravý patriotizmus

Předchozí čtyři záměry definované v této prioritní oblasti se zaměřují na zkvalitnění fyzického vzhledu
města a zlepšení nabídky využívání volného času obyvatel i návštěvníků. Tyto oblasti jsou důležitými
faktory, které ovlivňují vnímání kvality života ve městě jeho obyvateli i návštěvníky. Pro image města
je však klíčová také pozitivní prezentace a propagace. Město Kopřivnice je navenek často vnímáno
jako neatraktivní průmyslové centrum. Smyslem realizace tohoto záměru je tuto negativní mentální
asociaci změnit a zlepšit obraz města navenek i dovnitř.
Návrh opatření:
C. 5.1

Městský marketing
Pokračovat v implementaci městského marketingu, realizovat aktivity definované
v Marketingové strategii města a pravidelně sledovat a řídit mediální obraz města uvnitř i
navenek.
Propracovaný systém propagace a marketingu pro vnitřní i vnější veřejnost (obyvatelé,
návštěvníci, investoři).
Například:
… připravit a zrealizovat PR kampaň zaměřenou na zlepšení obrazu města Kopřivnice. Kampaň
se bude soustředit na různé cílové skupiny např. budoucí obyvatelé, dojíždějící zaměstnanci
firem, návštěvníci, podnikatelé atd.
… aktivní marketing a propagace - zviditelnění klíčových atributů, stavět na pozitivních, silných
stránkách a ty “prodávat“, mediální obraz města;
Rozvoj informačních a navigačních systémů ve městě.
Vytvářet podmínky a poskytovat asistenci lidem, kteří mají zájem stát se obyvateli města
Kopřivnice - analýza obsazenosti bytů; nabídkové listy proč žít v Kopřivnici – prezentace pozitiv,
silných stránek

C. 5.2

Symboly města
Diverzifikovat“ vnímání města pomocí symbolů např. sochy, znaky, atraktivní atributy při
příjezdu do města a sladit stávající pozitivní propagační prvky.
Nadefinovat symbol města a využít jej jako architektonický prvek - TATRA, rodáci,
architektonické, přírodní či jiné atraktivní prvky apod.)
Zatraktivnění příjezdu do města - příjezdové komunikace, železniční stanice

C. 5.3

Kopřivnický informační portál / informační systém
Navrhnout a postupně implementovat informační systém, který usnadní přístup
k informacím o nabídce zboží a služeb kopřivnických firem, institucí možnosti
společenského a kulturního vyžití. Podpoří funkci centrální zóny města.
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Vybudovat kvalitní informační systém, který bude poskytovat ucelené, přehledné informace
podle různých oblastí včetně vzdělávání.
Určit design, klíčové vlastnosti - viditelnost, informativnost, snadné vyhledávání, atraktivnost,
prolinkování.

Určit provozovatele a správce
Průřezově ve všech oblastech využívat spolupráci Město, podnikatelské subjekty, NNO a další klíčové
subjekty, vzájemná pozitivní motivace, společná řešení v různých oblastech, konzultace, případně
finanční participace.

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

26

D. Prioritní oblast Sociální zázemí
Základem pro zpracování návrhu priorit a opatření oblasti Sociální zázemí byly celkem tři koncepční
dokumenty Města Kopřivnice:
-

II. střednědobý plán sociálních služeb města Kopřivnice

-

Plán prevence kriminality a protidrogové prevence v Kopřivnici na léta 2014 – 2015

-

Plán zdraví

Dále byly zapracovány náměty a doporučení, které vyplynuly z diskuzí pracovních skupin v lednu 2014
a diskuze pracovní skupiny ze dne 12. 2. 2014.
Základem sociální koncepce města je komunitní plán sociálních služeb – II. střednědobý plán
sociálních služeb města Kopřivnice. Propracovaný systém sociálních služeb na místní úrovni
umožňuje městu průběžně reagovat na potřeby uživatelů a zajistit efektivní vynakládání zdrojů.
Komunitní plán efektivně navrhuje objem a nabídku sociálních služeb na místní úrovni, tak aby
odpovídala přesně požadavkům jednotlivých cílových skupin, možnostem poskytovatelů a zadavatele
jak na straně výdajů, tak struktury financování. Město chce pomocí spolupráce poskytovatelů
sociálních služeb a uživatelů předcházet sociálnímu vyloučení, rozvíjet sociální služby dle místních
potřeb a posilovat vícezdrojové financování.
D. 1

Vytvářet podmínky pro rozvoj a zkvalitňování sociálních a zdravotních služeb pro všechny
obyvatele města.

Město Kopřivnice chce být v oblasti sociálních a zdravotních služeb otevřené a vstřícné ke všem
skupinám obyvatelstva a pro všechny zajistit rovnocenné podmínky prostřednictvím podpory
potřebných, kvalitních a efektivních služeb.
D. 1.1

Síť sociálních a zdravotních služeb ve městě a okolí

Udržet stávající síť sociálních a zdravotních služeb pro všechny skupiny obyvatel města a okolí a
podporovat jejich další zkvalitňování a rozvoj na základě zjištěných potřeb. Zároveň také zvyšovat
povědomí obyvatel o nabídce sociálních a zdravotních služeb – osvěta, propagace.
D. 1.1.1 Zřízení domova pro seniory v Kopřivnici
D. 1.1.2 Podpora navazujících služeb na denní stacionář a transformované sociální služby sociálně-terapeutické dílny, podporované zaměstnávání, podpora samostatného
bydlení pro ZP apod.
D. 1.1.3

Rozšíření cílové skupiny uživatelů Denního stacionáře Kopretina zejména o uživatele s
kombinovaným postižením a s poruchami autistického spektra z Kopřivnice

D. 1.1.4

Zřízení sociálně-terapeutických dílen jako navazující služby zejména pro uživatele denního
stacionáře Kopretina, transformovaných služeb a klienty speciálních škol z Kopřivnice

D. 1.1.5

Zlepšení informovanosti o poskytovaných sociálních službách a souvisejících aktivitách
prostřednictvím informačních kampaní a hledání nových forem.
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D. 1.1.5

D. 1.2

Organizace propagačních kampaní zaměřených na jednotlivé cílové skupiny – 1x za rok
jedna kampaň pro jednu cílovou skupinu - představení organizace, služeb…

Kopřivnice bez bariér
Vytvářet podmínky pro nezávislý pohyb občanů s různými handicapy, realizovat aktivity,
které přispějí k eliminaci sociálního vyloučení a chudoby všech občanů a usnadní osobám
sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým návrat do společnosti i na trh
práce.
D. 1.2.1 Hledat řešení nízkonákladového bydlení s přiměřenou mírou podpory, pomoci a
péče pro osoby, které se vzhledem k věku, zdravotnímu stavu a příjmům ocitli v
nepříznivé sociální situaci
D. 1.2.2

Zpřístupňování dopravy osobám se sníženou schopností pohybu a orientace z Kopřivnice –
například dotovaná taxislužba pro zdravotně handicapované osoby, novodobá sanitka Informovanost o poskytování těchto služeb

D. 1.2.3 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klub kamarád – úprava stávajících
prostor, jejich modernizace a dovybavení
D. 1.2.4 Prostřednictvím zejména NNO připravit a zrealizovat projekty zaměřené na
celoživotní vzdělávání a volnočasové aktivity zdravotně handicapovaných osob
(děti a mládež, dospělí)
D. 1.2.6 Podporovat projekt zaměřený na dopravu klientů ZŠ a MŠ Motýlek (realizátor
NNO Motýlek)
D. 1.2.7 Prostřednictvím NNO zrealizovat projekt zaměřený na osoby s poruchou
autistického spektra (realizátor NNO Motýlek)
D. 2

Zajistit bezpečné prostředí pro obyvatele města

Bezpečnost je jedním z velmi citlivých témat pro obyvatele, protože se dotýká jejich každodenního
života. Každé město, které chce být atraktivní pro obyvatele, investory, návštěvníky, musí být
městem bezpečným.
D. 2.1

Aktivity a infrastruktura pro zajištění bezpečnosti
Realizovat a aktivity a podpůrnou infrastrukturu, která bude zvyšovat pocit bezpečí
obyvatel, přispěje k omezení a znesnadnění páchání trestné činnosti.
D. 2.1.1 Zkvalitňování kamerového systému MP
D. 2.1.2 Nastavit systém represivních opatření pro regulaci heren, non-stop podniků
například formou omezení provozní doby, koordinace aktivit s okolními
obcemi/městy (Příbor, Frenštát p.R.) atd.

D. 2.2

Informovanost, výchova k bezpečí
Realizovat aktivity, které zvýší informovanost obyvatel o účinných formách obrany před
trestnou činností, zapojí občany do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti, zvýší
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pocit bezpečí obyvatel, zvýší profesní a odborné úrovně pracovníků v oblasti prevence
kriminality a zvýší úrovně právního vědomí a předávání informací o bezpečnostní situaci.
D. 2.2.1 Informační kampaně zaměřené na důsledky negativních jevů, na ochranu proti
kriminalitě a jiným negativním jevům
D. 2.2.2 Vzdělávací projekt Balíček první pomoci k přežití ve světě bez drog
D. 2.2.3

D. 2.3

Informační kampaně, besedy zaměřené na rizikové chování dětí a mládeže v
kyberprostoru

Snižování výskytu sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
Realizovat aktivity zaměřené na práci s rizikovými dětmi a mládeží, rizikovými rodinami s
cílem zaměřit se na podporu funkce rodiny, prevenci patologických jevů ve školách a
primární protidrogovou prevenci dětí a mládeže.
D. 2.3.1 Rekreačně výchovný tábor a víkendové pobyty pro děti ze socio-kulturně
znevýhodněného prostředí
D. 2.3.2 Program Teen In – projekt zaměřený na aktivní trávení volného času pro
neorganizované děti a mládež

D. 2.4

Řešení drogové problematiky
Podporovat přípravu a realizaci kvalitních a osvědčených nízkoprahových programů
poskytujících harm reduction a pracujících s aktivními uživateli drog, snaha o minimalizaci
negativních důsledků užívání drog pro širokou veřejnost a podporovat odborné
poradenství.
D. 2.4.1 Terénní programy zaměřené na uživatele drog
D. 2.4.2 Vytvoření poradenského místa pro prevenci a léčbu drogových závislostí

D. 3

Vytvářet příznivé klima a podmínky pro rodiny

Město chce svými aktivitami soustředit pozornost na rodiny, podpořit rodinu ve výkonu jejich
přirozených funkcí, zejména aby členové rodin mohli sladit své plány v oblasti profesní a rodinné.
D. 3.1

Rozvoj rodinné politiky
Realizovat aktivity, které budou věnovat pozornost rodině a vytvářet příznivé prorodinné
klima. Město chce podpořit a rozvíjet síť prorodinných aktivit.
D. 3.1.1 Zpracovat koncepci rodinné (prorodinné) politiky Koncepce/systém podpory rodin
a zajistit její následnou realizaci
D. 3.1.2 Zmapovat činnosti služeb pro rodiny s dětmi - přehled služeb, organizací
pracujícími s/pro rodiny
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Příloha č. 3 – Kopie prezenční listiny
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