7.11.2018

24. května 2018

Fórum mladých

Desatero
problémů
Kopřivnice
očima mladých!

Harmonogram:
09:00 – úvod
09:05 – přivítání starostou města
09:15 – prezentace 10P z roku 2017
09:35 – rozmluvíme vás!
09:50 – pocitová mapa
přestávka
10:40 – práce u stolů, výběr 10P pro rok 2018
11:20 – hlasování
11:40 – vyhodnocení
11:55 – závěrečné slovo vedení města
12:00 – ukončení akce

1

7.11.2018

9. - 8. místo

- v rámci analýzy bezbariérovosti je zahrnuta
i budova na autobusovém nádraží

Oprava budovy ČSAD
(zvýšit tlak na majitele
budovy)

- zjišťujeme, zda bude budova v nejbližší době
zahrnuta do plánu oprav a rozpočtu ČSAD
Ostrava
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Roadshow „Tref si svůj barevný kontejner“
9. – 8. místo
Uspořádat kampaně na
motivaci k třídění
odpadu

7. místo
Zvýšení bezpečnosti v
krizových úsecích
(např. okna na vlakové
zastávce)

příprava projektu

Ul. Husova
- zvýšení bezpečnosti pro chodce a cyklisty zúžením
vozovky a zvýšením přechodu pro chodce a přejezdu
pro cyklisty
- vznik bezpečnějšího místa pro přecházení U Laciny
Ul. Štramberská
- dokončení rekonstrukce, doplnění chodníků
a přechodů
Ul. Komenského
- instalace krátkých příčných prahů vedoucí ke snížení
rychlosti projíždějících aut
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6. místo

!! majetek Povodí Odry !!

Pravidelné čištění
Kopřivničky
(3 – 4x do roka)

– své vlastní termíny sečení vysoké trávy
– odstranění velkých překážek na popud
občanů města, odklízí SLUMEKO, s. r. o.

zorganizovat dobrovolnou úklidovou akci

5. místo

1) Volné místnosti ve sklepních prostorách Lašského
muzea – po bývalé K-galerii a Mandale

Obnova klubu pro
mladé

2) Klub musí mít svého provozovatele
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4. místo
Veřejná herna
(PC hry: X box,
Playstation)

3. místo

Oprava technologie koupaliště za 2,5 mil. Kč:

Oprava vzhledu
koupaliště
(nové vany, lavičky,
budova)

- částečná výměna rozvodů vody
- Výměna pískových filtrů
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Vzdělávací aktivity projektu MAP
2. místo
Školení pro učitele na
řešení krizových situací
mezi žáky

19. 09. 2017 – „Jak na konflikty?“
03. 10. 2017 – „Konflikt do kolen vedoucího
nedostane“
18. 10. 2017 – „Asertivita – prevence i pomocník
v konfliktu“

1. místo
Oprava centra města a
přestěhování zde sochy
T.G. Masaryka

Výběrové řízení na zhotovitele
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A letos … ???
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