Vyhodnocení plánu zlepšování
pro rok 2017
I. Zkvalitnění kategorií A, B
1.

Obhájení kategorie B / dle celonárodních standardů kategorií MA21 stanovenými
Pracovní skupinou pro MA21 při RVUR
- kontrola na místě 16. 10. 2017, obhajoba 7. 12. 2017

Vazba na strategický plán – vize
Indikátor – obhajoba kategorie B

Termín plnění – 30. 11. 2017
Odpovědnost – koordinátor PZM

Plnění – databáze kritérií MA21 v termínu doplněna, dále proběhla kontrola v místě dne

16. 10. 2017 v sálu KD Kopřivnice. Dne 7. 12. 2017 se konala konference NSZM, na níž
město obdrželo ocenění v kategorii šampion mezi zapojenými města. Následně byl v Praze
dne 12. 12. 2017 slavnostně předán Kopřivnici titul „Systémové město“, tedy obhájení
kategorie B.
2.

Zpracování auditů UR dle aktualizované metodiky

Vazba na strategický plán – vize
Indikátor – aktualizace 10 oblastí UR

Termín plnění – 2017
Odpovědnost – TUR

Plnění – Členové Týmu pro udržitelný rozvoj zaktualizovali zpracované audity UR dle

aktuálního stavu jednotlivých oblastí. Osm z deseti oblastí prošlo hodnocením bez výhrad,
v oblasti Životní prostředí byl výsledek s výhradami a oblast Místní ekonomika a podnikání
byla zhodnocena jako excelentní.
3.

Pokračování v propojování aktivit ZM a plnění strategického plánu města /
sledování aktivit, indikátorů se vztahem k tématu UR, práce s náměty z Fóra ZM

Metody kvality
Indikátor – sledování indikátorů

Termín plnění – 2017
Odpovědnost – ORM

Plnění – Na fóru ZM bylo mezi jinými navrženo sestavit participativní rozpočet. V rámci

ankety nezískal velkou podporu, pravděpodobně i z neznalosti této metody mezi lidmi.
Požádali jsme spol. D21, o cenovou nabídku na realizaci školení pro vedení a vedoucí odborů
k zajištění seznámení se s participativním rozpočtem. Další organizací, která poskytuje
podporu při tvorbě participativního rozpočtu je Agora CE.
4.

Naplňování závazků energetické politiky v souladu s Pravidly systému
energetického managementu Kopřivnice / vykonávaného v souladu s ISO
50001

Vazba na strategický plán – B.5.2
Indikátor – realizace

Termín plnění – 2017
Odpovědnost – energetik města

Plnění – Realizace dílčích závazků je v různé fázi rozpracovanosti. Dlouhodobě se daří

realizovat projekty na snižování energetické a finanční náročnosti provozu majetku města.
V roce 2017 byly realizovány energetické opatření na objektech MŠ Jeřabinka, MŠ
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Francouzská a DDM a na bytových domech na ul. Obránců míru. Další projekty na realizaci
EO na budovách v majetku města jsou připravovány.
Zatím nebyly zahájeny aktivity v oblasti realizace OZE v majetku města, systémového nákupu
energeticky úsporných spotřebičů, dosažení standardu budov v energetické třídě „B“, …
Energetický plán města je definován obdobím 2010 – 2022, výsledky jsou sledovány
průběžně, jednou za rok.
5.

Vytvoření plánu vzdělávání v oblasti udržitelné energetiky / školy,
zaměstnanci MÚ, atd.

Vazba na strategický plán – B.5.1
Indikátor – realizace školení

Termín plnění – 2017
Odpovědnost – energetik města

Plnění – Po dohodě vedení města s energetikem je projekt v přípravě.
6.

Zpracování dokumentu – Územně energetická koncepce / strategický
dokument města stanovující cíle a principy řešení energetického hospodářství na
úrovni města / dílčí aktivita projektu podpořeného z OPZ

Vazba na strategický plán – B.5.2
Indikátor – schválení dokumentu

Termín plnění – 2017-18
Odpovědnost – energetik města

Plnění – Byla schválena žádost o dotaci z OP Zaměstnanost na realizaci projektu, jehož

součástí je i zpracování územní energetické koncepce. Proběhlo výběrové řízení na
dodavatele ÚEK, toto však bude zrušeno a bude se opakovat počátkem roku 2018.
7.

Nastavení sledování a vyhodnocování VUR ve školách / vyhodnocování
vzdělávání k UR na ZŠ v Kopřivnici

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – sledování indikátorů

Termín plnění – 2017
Odpovědnost – OŠK

Plnění – Byl prezentován elektronický nástroj pro sledování a vyhodnocování školení a

vzdělávání na základních školách. Jeho pořízení nebylo a zřejmě nebude vedením města
schváleno. Žádná jiná vhodná forma se zatím nenašla a vyhodnocování tudíž neprobíhá.
8.

Vyhodnocení a aktualizace sady Místně specifických indikátorů UR města
Kopřivnice

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – usnesení RM

Termín plnění – 2017
Odpovědnost – OŽP

Plnění – Výsledky byly vyhodnoceny k termínu obhajoby v roce 2017 a vloženy do databáze

Cenia a zveřejněny na webu ZM.
9.

Provedení výpočtu Ekologická stopa města Kopřivnice za rok 2016

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – realizace, zveřejnění

Termín plnění – 2017
Odpovědnost – OŽP
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Plnění – Na jaře příštího roku bude zorganizována beseda na téma klimatických změn

s názvem „Klima se mění. Změň se i ty!“
10.

Provedení výpočtu Uhlíkové stopy městského úřadu

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – realizace, zveřejnění

Termín plnění – 2017
Odpovědnost – OŽP

Plnění – Uhlíková stopa za rok 2016 bude počítána v první polovině roku 2018, po doložení

všech potřebných údajů na OŽP.
11.

Osvětová kampaň „Naše klima – věc společná“

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – realizace

Termín plnění – 2017
Odpovědnost – OŽP

Plnění – Dotace z MSK na realizaci projektu nebyla schválena.
12.

Příprava a realizace doporučených opatření vedoucích ke zvýšení
ekologického provozu úřadu / návaznost na provedenou analýzu environmentálně
šetrného provozu MÚ

Vazba na strategický plán – B.4.3
Indikátor – příprava, realizace

Termín plnění – 2017
Odpovědnost – tajemník

Plnění – Byly doplněny čistící zóny, byl zakoupen vermikompostér, došlo však k úhynu žížal.

V průběhu roku 2018 bude nakoupena technika pro úklid chodeb MÚ bez použití chemických
čističů podlah.
13.

Zpracování Plánu zlepšování kvality ovzduší / dílčí aktivita projektu
podpořeného z OPZ

Vazba na strategický plán – B.4.3
Indikátor – vyhotovení studie

Termín plnění – 2017-18
Odpovědnost – OŽP

Plnění – Plán zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice byl schválen v ZM

ve čtvrtek 14. 12. 2017. V průběhu roku 2018 bude zpracován akční plán.
14.

Aktualizace Zdravotního plánu města / projednání návrhu v orgánech města

Vazba na strategický plán – D.1.1
Indikátor – usnesení RM, příp. ZM

Termín plnění – 2017
Odpovědnost – OSV/ORM/OŠK

Plnění – Zdravotní plán města pro léta 2017 – 2019 se podařilo aktualizovat a schválit

v orgánech města v průběhu roku 2017. Úplné znění je k nahlédnutí zde:
http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/zdravotni_plan.pdf
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15.

Projednání a schválení Adaptační strategie na změnu klimatu v orgánech
města / příprava realizace dílčích opatření, osvěta problematiky

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – usnesení, realizace akcí

Termín plnění – 2017
Odpovědnost – OŽP

Plnění – Adaptační strategie na změnu klimatu byla dokončena a schválena v květnu

a červnu r. 2017. Mezi krátkodobé akce patří například zpracování pasportu pramenů a
studánek na území města MČ. Z větších opatření např. návrh způsobu řešení svodu a využití
dešťové vody z Bílé hory. Úplné znění je k nahlédnutí zde:
http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/adaptacni_strategie_klima_koprivnice.pdf
16.

Pokračování ve spolupráci s podnikatelským sektorem / v rámci aktivit PZM a
MA21

Vazba na strategický plán – A.2.4.
Indikátor – realizace akcí

Termín plnění – 2017
Odpovědnost – komise PZM a MA21

Plnění – Probíhá spolupráce v rámci Rady pro rozvoj lidských zdrojů. V květnu se

uskutečnily Kopřivnické dny techniky, v prosinci se uskutečnil již šestý Den technické kariéry.
Férová snídaně a Farmářské trhy můžeme také zmínit jako spolupráci s místním
podnikatelským sektorem.
17.

Medializace aktivit PZM a MA21 / min. 1 příspěvek měsíčně

Vazba na strategický plán – C.5.1
Indikátor – zveřejnění příspěvku

Termín plnění – 2017
Odpovědnost – koord. PZM

Plnění – Aktivita probíhá, minimálně 1 příspěvek měsíčně vztahující se k aktivitám PZM a

MA21 je zveřejňován prostřednictvím Kopřivnických novin, KTK, tiskových zpráv a facebooku.
18.

Pokračování a rozvoj aktivit v oblasti Globální odpovědnosti / podpora Fair
Trade, sbírka Kola pro Afriku, případně Potravinová sbírka

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – realizace akcí

Termín plnění – 2017
Odpovědnost – komise PZM a MA21

Plnění – Dne 13. 5. 2017 se konala Férová snídaně v parku E. Beneše; ZŠ Floriána Bayera

opět pořádala aktivitu „Zdravíčko“. V dubnu a květnu 2017 se uskutečnila sbírka Kola pro
Afriku, která mezi obyvateli zažila nebývalý úspěch. Potravinová sbírka proběhla lokálně ve
vybraných supermarketech v Kopřivnici. Zaměstnanci MÚ sbírkou podpořili projekt Skutečný
dárek organizace Člověk v tísni.
19.

Zpracování analýzy bezbariérovosti / dílčí aktivita projektu podpořeného z OPZ

Vazba na strategický plán – S.1.3
Indikátor – vyhotovení analýzy

Termín plnění – 2017-18
Odpovědnost – ORM

Plnění – V současné době probíhá monitoring města k posouzení a výběru 14km chodníků a

40 budov občanské vybavenosti, poté bude následovat výběrové řízení.
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II. Udržitelné zdravé město
20.

Pokračování v realizaci aktivit Cyklostrategie města „Kopřivnice na
kolečkách“ / doplnění cyklomobiliáře, obnova značení, příprava nových cyklotras aj.

Vazba na strategický plán – B.2.1
Indikátor – schválení zprávy o plnění

Termín plnění – 2017
Odpovědnost – cyklokoordinátor/ORM

Plnění – Probíhá příprava žádosti o dotaci pro realizaci cyklostezky v lokalitě Dolní Roličky,

projekt bude realizován bez ohledu na její úspěšnost v roce 2018. Již je vybrán dodavatel
stavby. ORM zadalo PD pro cyklistické propojení ve směru na Závisíce. V rámci v rozpočtu
vyčleněných financí je plánováno doplnění mobiliáře pro cyklisty a značení cyklostezek a
cyklotras.
21.

Zpracování dokumentu Cyklogenerel města Kopřivnice / projednání
dokumentu v RM

Vazba na strategický plán – B.2.1
Indikátor – usnesení RM, ZM

Termín plnění – 2017
Odpovědnost – cyklokoordinátor/ORM

Plnění –Hotový dokument byl odevzdán v říjnu 2016 a v březnu 2017 byl předložen ZM ke

schválení. Podrobnosti ke generelu naleznete zde:
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=cyklogenerel-koprivnice
22.

Finanční podpora aktivit NNO v oblasti UR / zpracování podmínek dotačního
programu dle MA21 a vyhlášení výzvy k předkládání projektů

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – schválení podmínek v RM

Termín plnění – 2017
Odpovědnost – ORM

Plnění – V rozpočtu města byla schválena částka ve výši 30 tis. Kč na podporu žádostí o

dotace na akce pro veřejnost v oblasti udržitelného rozvoje. Z programu bylo čerpáno pouze
6 700,- Kč na dva předložené projekty (ZŠ a MŠ Motýlek a MŠ Záhumenní).
23.

Získání externích prostředků na realizaci aktivit MA21 / př. z MSK, MŽP, MV,
MZ, nadace Partnerství, ČEZ, nadace VIA, Česká rozvojová agentura

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – schválení smlouvy

Termín plnění – 2017
Odpovědnost – ORM

Plnění – Město nebylo úspěšné v získání dotace z rozpočtu MSK. Na podzim 2017 byla

podána žádost na SFŽP, rozhodnutí bude známo cca v lednu 2018 – předmětem projektu je
příprava koncepce statické dopravy navazující na Audit UR.
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24.

Realizace min. jedné aktivity s mezinárodním přesahem / př. aktivita ve
spolupráci s partnerskými městy, publikace v mezinárodních tiskovinách, účast na
mezinárodních konferencích, …

Vazba na strategický plán – C.3.2
Indikátor – realizace

Termín plnění – 2017
Odpovědnost – ORM/OŠK

Plnění – Letos v červnu skončil tříletý projekt Základní školy a Mateřské školy Motýlek

Kopřivnice a londýnské speciální školy Phoenix Primary and Secondary School - Erasmus+.
Rovněž se uskutečnila tradiční mezinárodní akce, které se zúčastnili zástupci partnerských
měst – Běh rodným krajem Emila Zátopka.
25.

Aktualizace III. Střednědobého plánu sociálních služeb města Kopřivnice
pro období 2017-2020 / příprava pro schválení v orgánech města v roce 2017

Vazba na strategický plán – D.1.1
Indikátor – aktualizace

Termín plnění – 2017
Odpovědnost – OSV

Plnění – V ZM bylo schváleno prodloužení platnosti komunitního plánu do r. 2017.

V průběhu roku 2017 probíhaly schůzky dílčích pracovních skupin.
26.

Pokračování v propojování jednotlivých metod zvyšování kvality
uplatňovaných na MÚ a ve městě / MA21, Energetický management, CAF,
benchmarking, …

Metoda kvality
Indikátor – výroční zprávy

Termín plnění – 2017
Odpovědnost – tajemník MÚ

Plnění – Nákup energetického software je plánován zakoupit v nejbližším období. Tajemník

MÚ nechal zaktualizovat seznam členů komise CAF a v brzké době očekáváme schůzku
zainteresovaných stran.
27.

Uspořádání semináře pro občany a zastupitele města Kopřivnice
k problematice udržitelného rozvoje / včetně informace o výpočtu Ekologické
stoply města Kopřivnice

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – realizace min. 1 akce

Termín plnění – 2017
Odpovědnost – OŽP/ORM

Plnění – Seminář se v letošním roce nekonal ani pro občany, ani pro zastupitele. Na jaře

příštího roku bude zorganizována beseda na téma klimatických změn s názvem „Klima se
mění. Změň se i ty!“
28.

Projednání a schválení nového Plánu odpadového hospodářství / příprava
realizace dílčích opatření dle schváleného plánu

Vazba na strategický plán – B.4.1
Indikátor – usnesení RM, příp. ZM

Termín plnění – 2017
Odpovědnost – OŽP
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Plnění – Nový Plán odpadového hospodářství na léta 2017-2022 byl schválen MS krajem,

Radou i Zastupitelstvem města Kopřivnice a je zveřejněn zde:
http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/POH_Koprivnice_2017.pdf
29.

Pokračování ve vytvoření podmínek pro elektronický sběr energetických
dat v rámci majetku města / efektivní nakládání s prostředky města s cílem
dosažení max. finančních úspor

Vazba na strategický plán – B.5.1
Indikátor – kompletní výkaz dat/rok

Termín plnění – 2017
Odpovědnost – OMM

Plnění – Nákup energetického SW se předpokládá v nejbližším období.
30.

Podpora projektů v oblasti mezigenerační spolupráce a sociální integrace /
př. Seniorcomp, Den outdoorových aktivit pro seniory, Kulatý stůl Motýlek, přehlídka
Motýlek apod.

Vazba na strategický plán – D.1.2
Indikátor – realizace akcí

Termín plnění – 2017
Odpovědnost – OSV/Komise PZM a
MA21

Plnění – V rámci projektu aktivní senior proběhla řada dílčích projektů. ZŠ a MŠ Motýlek

letos oslavil 21 let v KDK Kopřivnice. V březnu proběhla úvodní schůzka zájemců o
seniorcomp a v září outdoorové dopoledne na Vanaivanu. Sportovní hry zdravotně
postižených dětí a dospělých se po dvacáté konaly 20. května v centru města. Dětské
zastupitelstvo zorganizovalo dvakrát zábavné odpoledne pro seniory.

III. Harmonogram dalších aktivit
1.

Kampaň Den Země / celodenní akce pro školy a veřejnost, sbírka Kola pro Afriku,
Pohádkový les

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – realizace akcí

Termín plnění – 20. - 22. 4. 2017
Odpovědnost – OŽP

Plnění - Kampaň Den Země proběhla v náhradním termínu 16. května 2017. Pohádkový les

byl z důvodu špatného počasí zrušen bez náhrady. Likvidace autovraků letos proběhla 4.
listopadu. Kola pro Afriku se sbíraly v termínu 20. 4. a 16. 5. 2017.
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=den-zeme-prinesl-zajimaveinformace&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=22553
2.

Místní férová snídaně / uspořádání akce ve spolupráci s partnery a zahájení Týdne
pro rodinu

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – realizace akce

Termín plnění – 13. 5. 2017
Odpovědnost – ORM

Plnění – Akce proběhla 13. května v sadu Dr. E. Beneše.
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http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=ferove-posnidat-prisla-do-sadu-stovkalidi&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=22520
3.

Kampaň Týden pro rodinu / Den sociálních služeb, Osobnost roku v sociálních
službách, aj.

Vazba na strategický plán – D.3.1
Indikátor – realizace akcí

Termín plnění – 13. – 20. 5. 2017
Odpovědnost – OSV/DDM/KDK

Plnění – Aktivity probíhaly od 13. do 20. května.

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=kvetnovytyden-pro-rodinu-prinese-radu-zajimavych-aktivit-pro-vsechny&clanek=22381
4.

Kampaň Evropský týden mobility a Evropský den bez aut / organizace
tradičních akcí - Běh rodným krajem Emila Zátopka, Minizátopek, Lidový běh, Běh dětí
Kopřivnicí, Na úřad bez auta, aj.

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – realizace akcí

Termín plnění – září 2017
Odpovědnost – OŠK/ORM/AKEZ

Plnění – Aktivity proběhly od 14. do 22. září 2017

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=evropsky-tyden-mobility-nabizi-pestrou-smesiciakci&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1658
5.

Farmářské trhy / organizace čtyř trhů za rok

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – realizace akcí

Termín plnění – 2017
Odpovědnost – OMM

Plnění – Farmářské trhy proběhly v termínech 18. května, 15. června, 14. září a 12. října.
6.

Kampaň Dny Zdraví / podpora akcí neziskových a příspěvkových organizací k
tématu

Vazba na strategický plán – D.1.1
Indikátor – mediální výstup

Termín plnění – říjen 2017
Odpovědnost – OSV/tisková mluvčí

Plnění – Kampaň Dny Zdraví (jako taková) letos v Kopřivnici neproběhla, tudíž na ni

nenavazoval žádný mediální výstup. OSV během roku však pořádala přednášky pro seniory,
kde se na téma zdraví vždy diskutovalo, případně bylo zařazeno do harmonogramu celé
akce. Ke dnům zdraví pořádala městská knihovna tématickou přednášku s názvem Léčivá síla
bylin. Akci jsme pomohli zajistit propagaci.
7.

Fórum Zdravého města / organizace akce dle metodiky 10 P

Vazba na strategický plán – vize
Indikátor – realizace akce

Termín plnění – 3. května 2017
Odpovědnost – ORM

Plnění – Akce proběhla 3. května v sále KDK, následně se uskutečnil celoměstský

sociologický průzkum, jehož výstupy se zabývala RM a ZM a byly zapracovány do Plánu
zdraví a kvality života města Kopřivnice.
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8.

Osvětové akce pro děti / př. besedy se žáky ZŠ, téma: fungování úřadu, vliv města
na UR

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – realizace akcí

Termín plnění – 2017
Odpovědnost – OVV/ORM

Plnění – Na podzim letošního roku proběhly dvě exkurze základních škol (3. a 6. ročník).

S fungování úřadu žáky seznámila tisková mluvčí, projekt Zdravé město přiblížila
koordinátorka PZM a MA21. Žáci mimo jiné navštívili odbor životního prostředí, školství a
městskou policii.
9.

Aktivity ve spolupráci s Dětským zastupitelstvem města Kopřivnice / př.
Dětské fórum, aj.

Vazba na strategický plán – D.2.3
Indikátor – realizace aktivit

Termín plnění – 2017
Odpovědnost – ORM/koor. DZ

Plnění – Dětské fórum se uskutečnilo 21. dubna 2017, členové dětského zastupitelstva se

rovněž podílejí na projektu "O našem městě chceme rozhodovat s Vámi". Dětské
zastupitelstvo letos spolupořádalo férovou snídani v parku E. Beneše (13. 5. 2017) a podílelo
se na doprovodném programu při pořádání Cyklohrátek (4. října) v centru města. Členové DZ
se zapojili do přípravy a propagace aktivit prázdninového programu Někdo ven???
10.

Veřejná projednání / včetně veřejných slyšení k projektům v realizaci (min. 5)

Vazba na strategický plán – vize
Indikátor – realizace projednání

Termín plnění – 2017
Odpovědnost – ORM

Plnění – Proběhlo jedno veřejné projednání na téma Rekonstrukce bývalého házenkářského

hřiště. V dubnu proběhla tři tradiční setkání s veřejností v místních částech. V rámci přípravy
aktualizace KPSS proběhlo 5 veřejných jednání pracovních skupin.
11.

Příspěvky za město Kopřivnice v databázi Dobrá praxe / min. 2 příspěvky

Vazba na strategický plán – C.5.1
Indikátor – zveřejnění

Termín plnění – 2017
Odpovědnost – koord. PZM

Plnění – Byly zveřejněny příspěvky – 1) Environmentálně příznivý provoz radnice, 2)

dlouhodobý projekt TOOP (Trestní odpovědnost, občanský průkaz).
12.

Kopřivnické dny techniky / organizace a podpora tradiční akce

Vazba na strategický plán – A.3.2
Indikátor – realizace akce

Termín plnění – 3. – 4. 6. 2017
Odpovědnost – tisková mluvčí

Plnění – Akce proběhla dle plánu 3. – 4. června 2017.

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=koprivnicke-dny-techniky-prilakaly-do-koprivnicena-dvacet-tisic-navstevniku&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1617
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13.

Mezinárodní Den dobrovolnictví / ocenění dobrovolníků v rámci MÚ

Vazba na strategický plán – D.1.1
Indikátor – realizace akce

Termín plnění –2017
Odpovědnost – OSV/ORM

Plnění – Samostatné oceňování dobrovolníků neproběhlo.
14.

Aktivní senior / soubor kulturních, sportovních, zábavných a vzdělávacích aktivit
určených zejména seniorům

Vazba na strategický plán – C.3.2
Indikátor – realizace aktivit

Termín plnění – 2017
Odpovědnost – OSV/Junák/KDK

Plnění – Ve spolupráci s partnery plněno v průběhu roku, pro seniory probíhaly různé

kulturní, společenské, sportovní a vzdělávací akce pod souhrnným názvem Aktivní senior a
plnění bude pokračovat i v roce 2018. Pro informování o projektu byl vytvořen na webu
města samostatný odkaz pod záložkou Sociální oblast.
15.

Aktivity pro děti a mládež v období letních prázdnin / Někdo ven, nabídka
dobrovolnických aktivit

Vazba na strategický plán – D.1.1
Indikátor – realizace aktivit

Termín plnění – 2017
Odpovědnost – OŠK/OŽP/NNO

Plnění – Pro děti a mládež se v období letních prázdnin uskutečnila série volnočasových

aktivit v rámci programu Někdo ven? ??
16.

Naplňování aktivit Zdravotního plánu města Kopřivnice ve spolupráce
s koordinátory ZP / Kurzy první pomoci a výchova ke zdraví (zdravé stravování),
Šikana a kyberšikana pro žáky 6. ročníků, protidrogová prevence – revoluční
protidrogový vlak apod.

Vazba na strategický plán – D.1.1
Indikátor – schválení zprávy o
naplňování

Termín plnění – 2017
Odpovědnost – OSV/OŠK/ORM

Plnění – Z větší části splněn. V rámci projektu MAP bylo zorganizováno několik přednášek

jak pro veřejnost, tak pro učitele či vedoucí školních jídelen. Proběhly kurzy první pomoci a
zdravého stravování. Revoluční protidrogový vlak byl v Kopřivnici představen 3. května.
Přednášky na téma šikana a kyberšikana si školy v případě zájmu domlouvaly individuálně.
Ve spolupráci s Diakonii ČCE proběhla série přednášek na téma Pečuj doma.
17.

Zapojení do kampaně „Na kole do práce“ / oslovení podnikatelského sektoru
prostřednictvím RRLZ, výzva k účasti zaměstnanců MÚ

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – realizace akce

Termín plnění – květen 2017
Odpovědnost – ORM
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Plnění – V květnu se do akce zapojilo přes 30 zaměstnanců z MÚ, účastnil se jeden tým

z VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice a dlouholetým podnikatelským subjektem, zapojeným do této
výzvy, je i BROSE CZ.
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=do-prace-nakole-bude-cely-kveten-jezdit-tricitka-uredniku&clanek=22450
18.

Festival Medu a písničky / podpora akce org. Českým svazem včelařů v areálu
Fojství

Vazba na strategický plán – C.3.2
Indikátor – podpora projektu

Termín plnění – 7. – 9. září 2017
Odpovědnost – Komise PZM a MA21

Plnění – Pracovní skupina pro přidělování dotací města Kopřivnice schválila zvýšení

příspěvku na tuto akci. Festival Medu a písničky je považována za jednu ze dvou
nejvýznamnějších akcí ve městě pořádanou podnikatelským sektorem.
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