MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis z jednání Komise projektu Zdravé město a místní Agenda 21
Termín:
Místo:
Přítomni:

25. 6. 2018 od 16:00 hodin
zasedací místnost ORM, 8. patro, dveře č. 812
dle prezenční listiny

Program:
 Úvod
 Fórum Zdravého města
 Přehled uskutečněných akcí
 Dotační program Zdravé město Kopřivnice (1/ORM/2018)
 Diskuse, úkoly, závěr


Úvod

Uvítání garantem PZM a MA21, starostou Miroslavem Kopečným


Fórum Zdravého města

Členové komise byli seznámeni s průběhem a výsledky diskuzního fóra občanů s vedením města
nad společnými tématy.
Fórum mladých
Fórum ZM

24. května
30. května

Proběhla prezentace sociologického průzkumu, anketa bude probíhat do 20. července. Výsledky
z fóra mladých, ankety a pocitové mapy byly zpracovány a předány odboru školství, kultury a
sportu k předložení na poradě s řediteli škol.


Přehled uskutečněných akcí

Ekologická stopa Kopřivnice – přednáška ve vile Machů
Den Země
Sbírka Kola pro Afriku
20.4. – 22.4. Roadshow „Tref si svůj barevný kontejner“
21. 4.
Pohádkový les
26. 4.
Školení úředníků k participativnímu rozpočtování
12. 5.
Férová snídaně
12.5. – 18.5. Týden pro rodinu
1.5. – 31.5. Do práce na kole
24. 5.
Fórum mladých
30. 5.
Fórum ZM
Zdravé plíce – interaktivní kampaň spol. Onkomaják z. s.
13. 6.
Oceňování dárců krve
17. 4.
19. 4.
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Dotační program Zdravého města

Pro letošní rok je v programu celková alokace opět 30 tis. Kč, byla upravena maximální výše
dotace, která bude na jeden projekt činit 15 000 Kč.


Diskuze, úkoly, závěr

K. Hyvnar

Skautky mají v plánu projekt k vymýcení igelitových sáčků a tašek. Ušily by
obaly, tašky a pytlíky a rozdávaly by je před supermarkety, například ve
spolupráci se seniory
- ověřit vybavení šicími stroji na ZŠ 17. listopadu
- zapojit prodejnu Bez obalů = otázka hygieny (nebo OŽP a supermarkety)

S. Šimíček

Supermarket Tesco – poptávka po dobrovolnické činnosti pro zaměstnance
v rámci Kopřivnice – návrh pana Vursta – donést nákup do domu

L. Galiová

V měsíci září nebo říjnu se bude vyhlašovat osobnost v sociální oblasti

L. Heráková

Připomenutí vyhlášení ankety - kulturní osobnost – hlasování je možné jak
v papírové, tak v internetové podobě
Začíná projekt Někdo ven??, příští čtvrtek (5. 7.) je první akce – Warm up!

L. Šimečková Pro příští rok bude Kopřivnice pořadatelským městem akce „Do práce na kole“,
konat se budou doprovodné společenské akce, cyklojízdy a závěrečné vyhlášení
vítězů.

Zápis vypracovala:
Barbora Mužíková, DiS.
Koordinátorka PZM a MA21

2/2

