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ÚVOD

Město Kopřivnice připravilo ve spolupráci s odbornými partnery návrh Zdravotního plánu města, který
předkládá zastupitelstvu města k projednání. Dokument byl připraven pod metodickým vedením Národní
sítě Zdravých měst ČR (NSZM ČR) podle doporučení odborné Pracovní skupiny Ministerstva
zdravotnictví pro Zdravotní plány.
Zdravotní plán představuje důležitou součást strategické dokumentace města. Jedná se o odborný
dokument, který doplňuje dosud chybějící strategické plánování v oblasti péče o veřejné zdraví.
Je nutné zdůraznit, že zdraví obyvatel je průřezové téma, které úzce souvisí se všemi oblastmi života
ve městě. Vytvoření optimálních podmínek pro zdraví ve městě je záležitost dlouhodobá a velmi
komplexní. Předkládaný Zdravotní plán není vizí toho, co by město mohlo udělat pro dosažení ideálního
stavu. Je to konkrétní střednědobý plán, který vychází z reálných finančních a organizačních možností
města ve smyslu intervencí pro zdraví občanů a také z možností partnerů, kteří budou jednotlivé aktivity
plánu realizovat a kteří se na vytváření plánu podíleli.
Návrh Zdravotního plánu byl zpracován v expertní skupině tvořené zástupci města, partnery města z řad
zdravotnických zařízení, škol, neziskových organizací a dalších subjektů. Odbornou garanci převzala
Národní síť podpory zdraví, o. s. Návrh byl předložen k posouzení také veřejnosti a připomínkován na
veřejném projednání dne 22. 10. 2013. Relevantní připomínky byly do plánu následně zapracovány, část
připomínek je řešena v jiných dokumentech města, a nebyla proto do Zdravotního plánu zahrnuta.

Hlavní cíle Zdravotního plánu vychází z mezinárodního dokumentu Světové zdravotní organizace
Zdraví 21, který obsahuje 21 strategických cílů pro zlepšení veřejného zdraví. Z těch bylo pro Kopřivnici
rozpracováno 7 oblastí ovlivňujících zdraví obyvatel města zásadní měrou, na něž jsou navázána
jednotlivá opatření a konkrétní aktivity. Všechny cíle a opatření jsou také v souladu s návrhem nové
Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020, která vychází z programu
Světové zdravotnické organizace Zdraví 2020 z r. 2012 a navazuje na Koncepci hygienické služby
a prevence nemocí přijatou Ministerstvem zdravotnictví ČR v roce 2013.
Zpracování Zdravotního plánu předcházela Analýza zdravotního stavu obyvatel města Kopřivnice
(2012), která je nedílnou součástí dokumentu. Tato analýza se soustředila na prověření zdravotního
stavu obyvatelstva na území města a blízkého regionu z hlediska základních ukazatelů zdraví, jako jsou
délka života, nemocnost a úmrtnost. Pro analýzu byly využity tzv. zdravotní indikátory doporučené
Ministerstvem zdravotnictví, pro něž poskytly data odborné celostátní instituce (ČSÚ, ÚZIS).
Dalším zdrojem dat byla Sociálně demografická studie města Kopřivnice, výstupy z Výzkumu veřejného
mínění občanů města Kopřivnice z května 2012 a výsledky ze studií o stavu životního prostředí
ve městě, které byly v Kopřivnici v posledních letech realizovány (viz analytická část Místního programu
ke zlepšení kvality ovzduší pro město Kopřivnice a obce v územně správním celku Kopřivnice z r. 2007,
Plánu odpadového hospodářství města Kopřivnice na období 2011 - 2016).
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Vzhledem k rozsahu materiálů, které sloužily jako podklad pro vznik zdravotního plánu, byly pro
přehlednost v dané oblasti zpracovány SWOT analýzy. Tyto tvoří jednu z příloh zdravotního plánu.

Na základě výstupů z těchto zdrojů byl zpracován Zdravotní plán města v následující struktuře:
•

Oblasti (s ohledem na priority Zdraví 21),

•

Místní cíle,

•

Skupiny aktivit (opatření),

•

Konkretizované aktivity vč. termínu a indikátorů splnění, finančních zdrojů, realizátorů a garantů.

Zdraví je ale jen jedno a nedá se rozdělit do kolonek a čísel. Také proto se v tomto materiálu v některých
cílech aktivity překrývají. Většina priorit se vztahuje k prevenci chronických neinfekčních onemocnění,
které jsou hlavní příčinou nemocnosti a úmrtnosti obyvatelstva. Děti a mládež na jedné straně a senioři
na druhé straně věkového spektra tvoří nejvíce zranitelné populační skupiny, jimž jsme proto věnovali
zvláštní pozornost. Zdraví obyvatel výrazně ovlivňují také sociální podmínky i stav životního prostředí ve
městě. V neposlední řadě je důležité zajištění přístupu občanů k aktuálním poznatkům o rizikových
faktorech, o prevenci nemocí a o vhodném životním stylu. Město tedy může v řadě oblastí kladně
intervenovat a tímto dokumentem vyjadřuje svůj záměr být v tomto ohledu aktivní.
Vzhledem k tomu, že se jedná o první zpracování Zdravotního plánu v našem městě, lze předpokládat,
že jeho medializací a hlavně při následném plnění budou v oblasti zdraví otevírány další možnosti
spolupráce s neziskovým i podnikatelským sektorem tak, aby zdraví obyvatel bylo vnímáno skutečně
jako průřezové téma. Plán je navržen jako tříletý s následnou aktualizací.
Po schválení Zdravotního plánu v zastupitelstvu města jsou připraveny návazné kroky zaměřené
na přímou realizaci plánu. Zastupitelstvu města bude k plnění Zdravotního plánu předkládána jedenkrát
ročně pravidelná hodnotící zpráva.
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Přehled CÍLŮ, OPATŘENÍ A AKTIVIT dle jednotlivých OBLASTÍ
OBLAST 1 ZDRAVÍ MLADÝCH

CÍL 1. 1 Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže na úrovni škol (MŠ, ZŠ, SŠ)
OPATŘENÍ 1. 1. 1 Zohlednit cíle města ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví
1. 1. 1. 1 Realizovat tematické pracovní setkávání ředitelů základních a mateřských škol
OPATŘENÍ 1. 1. 2 Provázat preventivní programy a aktivity s výsledky studií o životním stylu dětí a
mládeže

AKTIVITA

1. 1. 2. 1 Realizovat ve vybraných věkových skupinách na školách v Kopřivnici studii HBSC
OPATŘENÍ 1. 1. 3 Podpořit zdravé stravování dětí a mládeže ve školách
1. 1. 3. 1 Zpracovat postup (příklad dobré praxe) pro provoz školních bufetů, nápojových/potravinových
automatů ve školách a zavést je do škol
1. 1. 3. 2 Podpořit programy zdravé výživy jako jsou Zdravé mlsání, Ovoce do škol, Mléko školám atd.
1. 1. 3. 3 Podpořit účast dětí na školním stravování
1. 1. 3. 4 Podpořit aktivity péče o dentální zdraví
OPATŘENÍ 1. 1. 4 Podpořit preventivní a zdravotně výchovné programy ve školách
1. 1. 4. 1 Podpořit programy pohybové výchovy dětí a mládeže
1. 1. 4. 2 Podpořit programy rodinné výchovy dětí a mládeže
1. 1. 4. 3 Podpořit programy rozvíjející komunikační dovednosti dětí a mládeže
1. 1. 4. 4 Podpořit programy environmentální výchovy dětí a mládeže ve školách
1. 1. 4. 5 Podpořit komplexní programy prevence a výchovy ke zdraví ve školách
1. 1. 4. 6 Podpořit preventivní péči o rozvoj řeči v MŠ
CÍL 1. 2 Podpora zdraví na úrovni rodin (malé děti, mladí lidé, rodiče)
OPATŘENÍ 1. 2. 1 Podpořit výchovu zdraví na úrovni Mateřských center
1. 2. 1. 1 V Mateřských centrech podpořit programy zdravotní gramotnosti
CÍL 1. 3 Prevence úrazů dětí a mládeže
OPATŘENÍ 1. 3. 1 Podpořit realizaci vhodných preventivních programů
1. 3. 1. 1 Podpořit realizaci Školy první pomoci a dalších aktivit tohoto typu
1. 3. 1. 2 Podporovat aktivní získávání návyků bezpečného chování v silničním provozu (dopravní hřiště,
BESIP)
CÍL 1. 4 Podpora aktivního trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže

AKTIVITA

OPATŘENÍ 1. 4. 1 Motivovat dětí a mládež pro dobrovolnou práci ve prospěch zdraví
1. 4. 1. 1 Uvést do praxe systém podpory organizací, zajišťujících programy pro neorganizované děti a
mládež
OPATŘENÍ 1. 4. 2 Rozšířit možnosti pro volný pohyb a sport dětí a mládeže
1. 4. 2. 1 Zajistit přístup veřejnosti na školní hřiště vč. Zajištění dozoru hřiště
1. 4. 2. 2 Zajistit přístup na zahrady MŠ a otevřít další zahrady MŠ veřejnosti
1. 4. 2. 3 Podpořit úpravy pro rozšíření možnosti pohybu dětí o přestávkách ve školách
CÍL 1. 5. Podpora organizovaného aktivního trávení volného času dětí a mládež
OPATŘENÍ 1. 5. 1 Podpořit sportování dětí a mládeže
1. 5. 1. 1 V souladu s dotační politikou města podporovat sportovní činnosti dětí a mládeže
OPATŘENÍ 1. 5. 2 Podpořit organizace pracující s dětmi a mládeží
1. 5. 2. 1 Zajistit informační servis pro školy a NNO o vhodných dotačních programech
1. 5. 2. 2 Realizovat setkání organizace pracující s dětmi a mládeží, zmapovat potřeby a nabídku
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OBLAST 2 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ

CÍL 2. 1 Zajištění kapacit pobytových služeb pro seniory

AKTIVITA

OPATŘENÍ 2. 1. 1 Zajistit vznik domova pro seniory vč. zajištění péče pro seniory se spec.
potřebami, např. Alzheimerovou chorobou, 3-4. PRIORITA OBČANŮ
2. 1. 1. 1 Vybrat optimální variantu řešení se zohledněním specifických potřeb seniorů
2. 1. 1. 2 Realizovat vybranou variantu
CÍL 2. 2 Podpora života seniorů v domácím prostředí a podpora domácí péče
OPATŘENÍ 2. 2. 1 Zajistit informovanost seniorů, jejich rodin a veřejnosti o možnostech domácí
péče a podpořit domácí péči
2. 2. 1. 1 Podpořit vznik geriatrické poradny
2. 2. 1. 2 Podporovat vhodné služby zaměřené na domácí péče a zvýšit informovanost veřejnosti o
možnostech jejich využívání
CÍL 2. 3 Podpora zdraví cílená na seniorský věk
OPATŘENÍ 2. 3. 1 Podpořit aktivizační programy cílené na seniorský věk, 1. PRIORITA OBČANŮ
2. 3. 1. 1 Podporovat programy typu Sportovní odpoledne, Týdny zdraví a další kulturní a společenské
programy
2. 3. 1. 2 Podpořit vznik senior - pointu
2. 3. 1. 3 Ve vhodných lokalitách budovat sportovní zázemí pro seniory
OPATŘENÍ 2. 3. 2 Podpořit vzdělávání seniorů 3-4 PRIORITA OBČANŮ
2. 3. 2. 1 Rozšířit akademii třetího věku

AKTIVITA

OBLAST 3 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
CÍL 3. 1 Rozšíření zdravotních a souvisejících služeb v oboru péče o duševní zdraví
OPATŘENÍ 3. 1. 1 Zvýšit kapacitu zdravotních služeb psychiatrické a psychologické péče
3. 1. 1. 1 Podpořit rozšíření péče na základě jednání s poskytovateli ve městě a se zdravotními
pojišťovnami
CÍL 3. 2 Osvěta a výchova v oblasti péče o duševní zdraví
OPATŘENÍ 3. 2. 1 Podpořit realizaci na téma péče o duševní zdraví určených veřejnosti
3. 2. 1. 1 V rámci kampaní města zařazovat programy péče o duševní zdraví

AKTIVITA

OBLAST 4 ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ MÍSTÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY
CÍL 4. 1 Rozvoj a podpora ochrany životního prostředí ve prospěch zdraví obyvatel města
OPATŘENÍ 4. 1. 1 Podpořit ekologické chování v dopravě
4. 1. 1. 1 Podporovat alternativní (pěší, cyklo) dopravu ve městě
4. 1. 1. 2 Pokračovat v doplňování cyklistických tras a stezek v Kopřivnici a jejím okolí
4. 1. 1. 3 Doplnit městský mobiliář o cyklo - stojany apod.
OPATŘENÍ 4. 1. 2 Vzdělávat a motivovat občany v ochraně životního prostředí
4. 1. 2. 1 Realizovat on-line informování o stavu životního prostředí ve městě
4. 1. 2. 2 Realizovat vzdělávací kampaň o likvidaci odpadů a o systému třídění
OPATŘENÍ 4. 1. 3 Podpořit ekologické vzdělávání ve školách
4. 1. 3. 1 Udržet a dle možností rozšířit projekt Ekoškola na ZŠ města
4. 1. 3. 2 Podpořit stávající + vhodné nové aktivity MŠ v oblasti ekologické výchovy a vzdělání
OPATŘENÍ 4. 1. 4 Rozvíjet ozelenění města
4. 1. 4. 1 Zpracovat novou koncepci rozvoje zeleně ve městě
4. 1. 4. 2 Průběžně obnovovat zeleň podle plánu
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AKTIVITA

OPATŘENÍ 4. 1. 5 Trvale dbát na čistotu veřejného prostoru města
4. 1. 5. 1 Udržet stávající úroveň čištění veřejných prostor s důrazem na snížení prašnosti
CÍL 4. 2 Podpora bezbariérového prostředí ve městě
OPATŘENÍ 4. 2. 1 Rozšiřovat bezbariérové úpravy trasy ve městě
4. 2. 1. 1 Při nových stavbách a rekonstrukcích chodníků apod. důsledně naplňovat požadavky na
bezbariérové úpravy
4. 2. 1. 2 Dle finančních možností pokračovat v budování bezbariérových tras ve městě podle Analýzy
bezbariérovosti trasa 2 až 4 (2008)
CÍL 4. 3 Podpora podmínek pro zdravý životní styl
OPATŘENÍ 4. 3. 1 Zajistit rekonstrukce sportovišť a rozšíření v intravilánu města, které zlepší
podmínky pro zdravý životní styl občanů
4. 3. 1. 1 Vybudovat discgolfové hřiště
4. 3. 1. 2 Zrekonstruovat městské koupaliště
OBLAST 5 ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL
CÍL 5. 1 Podpora a motivace občanů k péči o zdraví
OPATŘENÍ 5. 1. 1 Zajisti informování občanů

AKTIVITA

5. 1. 1. 1 Realizovat celoroční informační kampaň pro veřejnost s tématy péče o zdraví a prevenci nemocí
se zohledněním výsledků Analýzy zdraví
OPATŘENÍ 5. 1. 2 Podpořit zdraví prospěšné aktivity rodin
5. 1. 2. 1 Nastavit systém podpory např. formou dotačních karet (např. Rodinné pasy), podporujících
aktivní přístup občanů a rodin
5. 1. 2. 2 Podpořit pokračování probíhajících aktivit pro děti MŠ a rodiče
5. 1. 2. 3 Realizovat kurz 1. pomoci pro širokou veřejnost
CÍL 5. 2 Podpora společenské sounáležitosti
OPATŘENÍ 5. 2. 1 Podpořit dobrovolnictví a charitativní činnosti napříč generacemi
5. 2. 1. 1 Podpořit aktivity v oblasti výchovy k dobrovolnictví a charitě v ZŠ a MŠ
5. 2. 1. 2 Realizovat informační kampaň o dobrovolnictví pro veřejnost
5. 2. 1. 3 Oceňovat dobrovolnické aktivity
OPATŘENÍ 5. 2. 2 Podporovat mezigenerační aktivity
5. 2. 1. 4 Podporovat spolupráci dětských a seniorských organizací
OPATŘENÍ 5. 2. 3 Podporovat aktivity prohlubující globální odpovědnost
5. 2. 3. 1 Podporovat fair - trade projekty

AKTIVITA

OBLAST 6 SNÍŽENÍ ŠKOD ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, TABÁKEM A DROGAMI

CÍL 6. 1 Podpora veřejného prostředí bez alkoholu, drog a tabáku
OPATŘENÍ 6. 1. 1 Podpořit aktivity škol ve výchově proti alkoholu, tabáku, drogám a gamblerství
6. 1. 1. 1 Podpořit kampaně a programy proti kouření ve školách
6. 1. 1. 2 Podpořit kampaně a programy proti alkoholu ve školách
6. 1. 1. 3 Podpořit kampaně a programy proti drogám ve školách
6. 1. 1. 4 Podpořit kampaně a programy proti gamblerství ve školách
6. 1. 1. 5 Organizovat pravidelná setkávání metodiku prevence
OPATŘENÍ 6. 1. 2 Ztížit přístup mladých lidí k alkoholu, tabáku a drogám
6. 1. 2. 1 Trvale systematicky zajišťovat kontrolní činnost v prodejních a restauračních zařízeních
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AKTIVITA

OPATŘENÍ 6. 1. 3 Omezit alkohol a tabák na veřejných místech
6. 1. 3. 1 Kontrolovat požívání alkoholu a kouření tabáku na veřejných místech (s využitím stávající
legislativy)
OPATŘENÍ 6. 1. 4 Podpořit nekuřácké prostředí v provozovnách veřejného stravování
6. 1. 4. 1 Zmapovat nekuřácké restaurace na území města a podpořit jejich prezentaci
CÍL 6. 2 Omezení negativních dopadů konzumace alkoholu a drog na rodiny a komunitu
OPATŘENÍ 6. 2. 1 Rozšířit služby v oblasti prevence, poradenství a léčby závislostí,
2. PRIORITA OBČANŮ
6. 2. 1. 1 Podpořit vznik poradny pro rodiny osob závislých na návykových látkách včetně alkoholu
CÍL 6. 3 Podpora výzkumu a vzdělávání
OPATŘENÍ 6. 3. 1 Podpořit aktivity vedoucí k prohloubení znalostí o závislostech, o problémech s
řešením a o hrozbách následků
6. 3. 1. 1 podpořit studie v oblasti užívání návykových látek na území města

AKTIVITA

OBLAST 7 MOBILIZACE PARTNERŮ PRO ZDRAVÍ
CÍL 7. 1 Spolupráce s partnery ve městě
OPATŘENÍ 7. 1. 1 Zlepšit spolupráci s odbornou zdravotnickou veřejnosti ve městě
7. 1. 1. 1 Pravidelná setkávání se zástupci zdravotnických zařízení města, zajistit předáván informací
OPATŘENÍ 7. 1. 2 Ve spolupráci s firmami zohlednit téma prevence a podpory zdraví v péči o
zaměstnance
7. 1. 2. 1 Iniciovat zaměstnavatele k širšímu využívání programů sekundární prevence v rámci péče o
zaměstnance
CÍL 7. 2 Spolupráce s VŠ a výzkumem
OPATŘENÍ 7. 2. 1 Nastartovat spolupráci mezi vysokými školami a městem ve prospěch zdraví
7. 2. 1. 1 Zajistit výzkum (studii) možných příčin incidence nádorů v regionu
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3

PLÁNOVACÍ ČÁST

3.1

OBLAST 1 ZDRAVÍ MLADÝCH

1.1 Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže na
úrovni škol (MŠ, ZŠ, SŠ)

CÍL

AKTIVITA

Termín

Garant

Realizuje

Předpokládané
náklady

Zdroj
financí

Indikátory
plnění

Poznámka

Probíhající

OPATŘENÍ 1.1.1 Zohlednit cíle města ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví
1.1.1.1 Realizovat
tematické pracovní
setkávání ředitelů
základních
a mateřských škol

20142016

OŠK

OŠK

ne

setkání
1x/rok

možnost propojení
s pravidelným
setkáváním ředitelů
ne
na MÚ, zároveň
možnost propojení
s kampaní Dny zdraví

OPATŘENÍ 1.1.2 Provázat preventivní programy a aktivity s výsledky studií o životním stylu dětí a mládeže
1.1.2.1 Realizovat ve
vybraných věkových
Univerzita
HBSC=Health
skupinách na
rozpočet
Palackého
Behavior of School
2014
OŠK
50 tis. Kč
realizace
základních školách
města
Olomouc
Age Children
v Kopřivnici studii
HBSC
OPATŘENÍ 1.1.3 Podpořit zdravé stravování dětí a mládeže ve školách
1.1.3.1 Zpracovat
postup (příklad dobré
praxe) pro provoz
vybraný
motivovat ZŠ
zpracovaný
partner
k aplikaci příkladu
školních bufetů,
rozpočet
příklad
2014
OŠK
20 tis. Kč
(TIP: člen
dobré praxe do
nápojových/potravino
města
dobré praxe
NSZM ČR)
provozu škol
vých automatů ve
školách a zavést je
do škol

ne

ne
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1.1 Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže na úrovni škol (MŠ, ZŠ, SŠ)

CÍL

AKTIVITA

Termín Garant Realizuje

Předpokládané
náklady

Zdroj financí

Indikátory
plnění

školy + vhodné
dotační programy

zapojení do
programů,
vyhodnocení
1x/ rok na
podzim

výběr vhodných
programů budou
provádět školy za
spolupráce s OŠK; ano
možnost propojení
s jinými
kampaněmi města

školy + vhodné
dotační programy

zachovat
minimálně
stávající %
dětí
stravujících
se ve školních
jídelnách

osvěta mezi
veřejností,
podpora inovací
v jídelnách

Poznámka

Probíhající

OPATŘENÍ 1.1.3 Podpořit zdravé stravování dětí a mládeže ve školách
1.1.3.2 Podpořit
programy zdravé
výživy, jako jsou
2014Zdravé mlsání, Ovoce 2016
do škol, Mléko školám
atd.

1.1.3.3 Podpořit účast
2014dětí na školním
2016
stravování

školy
a další
OŠK
partneři,
a školy
např.
Laktea

školy
OŠK
a další
a školy
partneři

nelze specifikovat

nelze specifikovat

OŠK,
OŠK
školy + vhodné
školy
nelze specifikovat
a školy a další
dotační programy
partneři
OPATŘENÍ 1.1.4 Podpořit preventivní a zdravotně výchovné programy ve školách
OŠK,
školy
1.1.4.1 Podpořit
rozpočet města, škol,
a další
2014OŠK
programy pohybové
další zdroje (sport.
partneři, nelze specifikovat
výchovy dětí
2016
a školy
kluby, vhodné
např.
a mládeže
dotační programy)
sportovní
org.

1.1.3.4 Podpořit
aktivity péče o
dentální zdraví

1.1.4.2 Podpořit
programy rodinné
výchovy dětí
a mládeže

20142016

20142016

OŠK,
OŠK
školy
a školy a další
partneři

nelze specifikovat

realizace
aktivity

realizace
aktivity

rozpočet města, škol, realizace
další zdroje
aktivity

ano + nové

ano + nové

např. kinestetický
pohybový učební
styl

ano + nové

např. „Chceme být
ano + nové
dobré mámy
a tátové“
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1.2 Podpora zdraví na
úrovni rodin (malé děti,
mladí lidé, rodiče)

1.1 Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže
na úrovni škol (MŠ,ZŠ, SŠ)

CÍL

AKTIVITA

Termín

Garant

Realizuje

Předpokládané
náklady

Zdroj financí

OPATŘENÍ 1.1.4 Podpořit preventivní a zdravotně výchovné programy ve školách
1.1.4.3 Podpořit
programy rozvíjející
OŠK, školy
2014OŠK
nelze
rozpočet města,
komunikační
a další
2016
a školy
specifikovat
škol, další zdroje
partneři
dovednosti dětí
a mládeže

Indikátory
plnění

Poznámka

Probíhající

realizace
aktivity

ano + nové

1.1.4.4 Podpořit
programy
environmentální
výchovy dětí
a mládeže ve školách

20142016

OŠK
a školy

OŠK, školy
110 tis. Kč za
a další
období 3 let
partneři

rozpočet města,
škol, další zdroje

realizace
aktivity

ano + nové

1.1.4.5 Podpořit
komplexní programy
prevence a výchovy
ke zdraví ve školách

20142016

OŠK
a školy

OŠK, školy
nelze
a další
specifikovat
partneři

rozpočet města,
škol, další zdroje

realizace
aktivity

ano + nové

1.1.4.6 Podpořit
preventivní péči
o rozvoj řeči v MŠ

20142016

OŠK
a MŠ

MŠ

117 tis. Kč

dotační program

realizace
programu v
MŠ

vzdělávání
logopedických
asistentek,
preventivní péče,
základní pomůcky,
koordinace

ano

OPATŘENÍ 1.2.1 Podpořit výchovu ke zdraví na úrovni Mateřských center

1.2.1.1 V Mateřském
centru podpořit
programy zdravotní
gramotnosti

20142016

OŠK

Dům dětí
a mládeže

10 tis. Kč

rozpočet města +
vhodné dotační
programy

realizace
programu

ne
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1.4 Podpora aktivního trávení volného času
neorganizovaných dětí a mládeže

1.3 Prevence úrazů dětí a
mládeže

CÍL

Předpokládané
Zdroj financí
náklady
OPATŘENÍ 1.3.1 Podpořit realizaci vhodných preventivních programů
1.3.1.1 Podpořit
ČČK Nový
rozpočet města +
realizaci „Školy první 2014OŠK
Jičín+ další
10 tis. Kč
vhodné dotační
2016
pomoci“ a dalších
partneři
programy
aktivit tohoto typu
1.3.1.2. Podporovat
aktivity získávání
rozpočet města
ORM/
návyků bezpečného 2014MŠ, ZŠ
nelze specifikovat (MŠ)+ vhodné
2016
OŠK
chování v silničním
dotační programy
provozu (dopravní
hřiště, BESIP)
OPATŘENÍ 1.4.1 Motivovat děti a mládež pro dobrovolnou práci ve prospěch zdraví
1.4.1.1 Uvést do
praxe systém
podpory organizací,
2014OSV/
OSV/OŠK +
zajišťujících
ne
2016
OŠK
partneři
programy pro
neorganizované děti
a mládež
OPATŘENÍ 1.4.2 Rozšířit možnosti pro volný pohyb a sport dětí a mládeže
1.4.2.1 Zajistit přístup
20142,350 mil. Kč za
veřejnosti na školní
OŠK
vybraná ZŠ
rozpočet města
hřiště vč. zajištění
2016
období tří let
dozoru hřiště
1.4.2.2. Zajistit
přístup na zahrady
2014 300 tis. Kč za
MŠ a otevřít další
OŠK
MŠ
rozpočet města
2016
období tří let
zahrady MŠ
veřejnosti
1.4.2.3 Podpořit
rozpočet škol,
úpravy pro rozšíření
2014možností pohybu dětí
OŠK
ZŠ
nelze specifikovat vhodné dotační
2016
o přestávkách ve
programy
školách
AKTIVITA

Termín Garant

Realizuje

Indikátory
plnění

Poznámka

realizace
programu

Probíhající

částečně

realizace
programu

příklady v příloze

ano

nastavení
systému

v úvodu setkání
pro organizace
s cílem získat
informace, za
jakých podmínek
jsou ochotny
a schopny zajistit

částečně

již probíhá na
zpřístupnění
dvou
dalšího hřiště po
rekonstruovaných
rekonstrukci
školních hřištích

ano+ nové

otevření dvou
nových zahrad

ano + nové

realizace podle
návrhů a zájmu
škol

již probíhá na pěti
zahradách MŠ

ano + nové
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1.5 Podpora organizovaného aktivního trávení
volného času dětí a mládeže

CÍL

AKTIVITA

Termín Garant

Realizuje

Předpokládané
náklady

Zdroj financí

Indikátory
plnění

Poznámka

Probíhající

OPATŘENÍ 1.5.1 Podpořit sportování dětí a mládeže
1.5.1.1 V souladu
s dotační politikou
2014sportovní
nelze
města podporovat
OŠK
2016
organizace
specifikovat
sportovní činnost dětí
a mládeže
OPATŘENÍ 1.5.2 Podpořit organizace pracující s dětmi a mládeží
1.5.2.1. Zajistit
informační servis pro
2014školy a NNO
OŠK
OŠK
ne
2016
o vhodných dotačních
programech
1.5.2.2 Realizovat
setkání organizací
pracujících s dětmi
a mládeží, zmapovat
potřeby a nabídku

2014

OŠK

OŠK

ne

rozpočet města +
jiné zdroje

podpora
sportovních
plnění dotačního
oddílů,
programu
výkonnostní sport
+ soutěže

ano

realizace aktivity

částečně

setkání 1x ročně

zmapovat potřeby,
ne
financování…
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3.2

2.2 Podpora života seniorů v domácím
prostředí a podpora domácí péče

2.1 Zajištění kapacit
pobytových služeb pro
seniory

CÍL

OBLAST 2 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ

Předpokládané
Indikátory
Zdroj financí
Poznámka
Probíhající
náklady
plnění
Opatření 2.1.1 Zajistit vznik domova pro seniory vč. zajištění péče pro seniory se spec. potřebami, např. Alzheimerovou chorobou
3.-4. PRIORITA OBČANŮ
AKTIVITA

2.1.1.1 Vybrat
optimální variantu
řešení se
zohledněním
specifických potřeb
seniorů

Termín

2014

Garant

Realizuje

zastupi
-telstvo ORM / OSV
města

100 mil. Kč

rozpočet města +
vhodný dotační
titul, případně jiné
externí zdroje

rozhodnutí
zastupitelstva
města

předpokládaný
odhadovaný
rozpočet na
investici (stavbu)

zastupi
-telstvo ORM / OSV
realizace
města
Opatření 2.2.1 Zajistit informovanost seniorů, jejich rodin a veřejnosti o možnostech domácí péče a podpořit domácí péči
2.1.1.2 Realizovat
vybranou variantu

ano

2015-2016

ne

2.2.1.1 Podpořit vznik
2015-2016
geriatrické poradny

vznik poradny

možnosti města
spočívají pouze
v jednání, město
nemůže
ne
garantovat
poskytování
zdravotnické péče

počet služeb,
počet klientů

probíhající
podpora terénních
soc. služeb
prostřednictvím
částečně
dotací (cca 165
tis. Kč ročně)
a nově informační
kampaň (5 tis. Kč)

2.2.1.2 Podporovat
vhodné služby
zaměřené na domácí
péči a zvýšit
2014-2016
informovanost
veřejnosti
o možnostech jejich
využívání

OSV

OSV

OSV +
partneři
(zdrav. zařízení)

OSV +
partneři

nelze
specifikovat

170 tis. Kč

rozpočet města +
vhodný dotační
titul
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2.3 Podpora zdraví cílená na seniorský věk

CÍL

Předpokládané
Zdroj financí
náklady
Opatření 2.3.1 Podpořit aktivizační programy cílené na seniorský věk, 1. PRIORITA OBČANŮ
AKTIVITA

2.3.1.1 Podporovat
programy typu
„Sportovní
odpoledne“, „Týdny
zdraví“ a další
kulturní a
společenské aktivity

Termín

2014-2016

2.3.1.2 Podpořit vznik
2015
„Senior-pointu“

2.3.1.3 Ve vhodných
lokalitách budovat
2014-2016
sportovní zázemí pro
seniory

Garant

Realizuje

Indikátory
plnění

Poznámka

Probíhající

35 tis. Kč

rozpočet OSV +
možnosti
vhodných
dotačních titulů

realizace
projektu

viz proseniorské
aktivity
realizované v
letech 2012, 2013

ano

50 tis. Kč

rozpočet města +
vhodný dotační
titul

vznik „Seniorpointu“

odhad nákladů

ne

rozpočet města +
vhodný dotační
titul

vznik zařízení

např. hřiště pro
petangue

ne

rozpočet města

rozšíření hodin
a/nebo prostor

nabídka pomoci
ZŠ Kopřivnice,
Štramberská

ano

OSV

OSV +
partneři

OSV

OSV +
partneři

ORM

nelze
specifikovat
ORM + OSV
(není blíže
upřesněno)

Opatření 2.3.2 Podpořit vzdělávání seniorů, 3-4. PRIORITA OBČANŮ
2.3.2.1 Rozšířit
2014
Akademii třetího věku

OŠK

KDK, p. o.

170 tis. Kč
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3.3

OBLAST 3 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

3.2 Osvěta
a výchova v oblasti
péče o duševní
zdraví

3.1 Rozšíření zdravotních
a souvisejících služeb
v oboru péče o duševní
zdraví

CÍL

AKTIVITA

Termín

Garant

Realizuje

Předpokládané
náklady

Indikátory
plnění

Zdroj financí

Poznámka

Probíhající

OPATŘENÍ 3.1.1 Zvýšit kapacitu zdravotních služeb psychiatrické a psychologické péče

3.1.1.1 Podpořit
rozšíření péče na
základě jednání
s poskytovateli ve
městě a se
zdravotními
pojišťovnami

2014-2016 OSV

OSV +
partneři

nelze
specifikovat

zvýšení
kapacity

partneři = zdrav.
zařízení,
možnosti města
spočívají pouze
v jednání, město
ne
nemůže
garantovat
poskytování
zdravotnické péče

OPATŘENÍ 3.2.1 Podpořit realizaci aktivit na téma péče o duševní zdraví určených veřejností
3.2.1.1 V rámci
kampaní města
zařazovat program
péče o duševní
zdraví

2014-2016 ORM

ORM +
partneři

10 tis. Kč

rozpočet města

realizace akce

např. v rámci Dne
soc. služeb, Dnů
zdraví apod.

částečně
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3.4
CÍL

OBLAST 4 ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ MÍSTNÍ PODMÍNKY
AKTIVITA

Termín Garant

Realizuje

Předpokládané
náklady

Zdroj financí

Indikátory plnění

Poznámka

Probíhající

4.1 Rozvoj a podpora ochrany životního prostředí ve prospěch zdraví
obyvatel města

OPATŘENÍ 4.1.1 Podpořit ekologické chování v dopravě
4.1.1.1 Podporovat
alternativní (pěší, cyklo)
dopravu ve městě

20142016

4.1.1.2 Pokračovat
v doplňování cyklistických
tras a stezek v Kopřivnici
a jejím okolí

20142016

ORM

4.1.1.3 Doplnit městský
mobiliář o cyklostojany
apod.

20142016

OMM

ORM

nelze
specifikovat

rozpočet města
realizace stavby
+ vhodné
nebo opatření
dotační tituly

např. rekonstrukce
a realizace nových
chodníků, přechodů
apod. dle plánu

ano + nové

ORM

10 mil. Kč

rozpočet města
realizace stavby
+ vhodné
nebo opatření
dotační tituly

získaná dotace na
cyklostezku
Kopřivnice-Vlčovice
(Panská-Vlčovice)

ano + nové

OMM

nelze
specifikovat

rozpočet města
realizace stavby
+ vhodné
nebo opatření
dotační tituly

ORM

ano + nové

OPATŘENÍ 4.1.2 Vzdělávat a motivovat občany v ochraně životního prostředí
4.1.2.1 Realizovat on-line
2014informování o stavu
2016
životního prostředí ve městě

4.1.2.2 Realizovat
vzdělávací kampaň
o likvidaci odpadů
a o systému třídění

20142016

OŽP

OŽP

OŽP

OŽP

ne

5 tis. Kč

pravidelné
zveřejňování
informací
viz Plán
odpadového
hospodářství
rozpočet města
města Kopřivnice
na období 2011 2016

http://zivotniprostredi.
ano + nové
koprivnice.org/

http://zivotniprostredi.
ano + nové
koprivnice.org/
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CÍL

AKTIVITA

Zdroj financí

Indikátory
plnění

10 tis. Kč

vlastní
rozpočet
školy,
grantové
výzvy
programu
Ekoškola

obhajoba
získaného
mezinárod
ního titulu
EKOŠKOLA v r.
2015,
získání
dalšího
titulu

ZŠ Štramberská
je již držitelkou
mezinárodního
titulu EKOŠKOLA
(Eco school),
ano + nové
naplňuje kritéria
programu
v oblastech voda,
energie, odpady,
prostředí, školy,

MŠ

270 tis. Kč

rozpočet
města +
vhodné dot.
tituly

realizace
programu,
aktivity

ano + nové

OŽP

OŽP

1,5 mil. Kč

rozpočet
města

realizace
koncepce

OŽP

OŽP +
partneři

1 mil. Kč

rozpočet
města,
Národní
program MŽP

realizace
podle
plánu

2 mil. Kč

rozpočet
města

viz plán
údržby
města

Termín

Garant

Realizuje

Předpokládané
náklady

Poznámka

Probíhající

4.1 Rozvoj a podpora ochrany životního prostředí ve prospěch zdraví
obyvatel města

OPATŘENÍ 4.1.3 Podpořit ekologické vzdělávání ve školách

4.1.3.1 Udržet a dle možností
2014rozšířit projekt „Ekoškola“ na
2016
další ZŠ města

OŠK

4.1.3.2. Podpořit stávající +
vhodné nové aktivity MŠ
2014OŠK
v oblasti ekologické výchovy 2016
a vzdělávání
OPATŘENÍ 4.1.4 Rozvíjet ozelenění města
4.2.1.1 Zpracovat novou
koncepci rozvoje zeleně ve
městě

20152016

4.2.1.2 Průběžně obnovovat
zeleň podle plánu

20142016

ZŠ

souvisí
s aktualizací
Strateg. plánu

nové

ano + nové

OPATŘENÍ 4.1.5 Trvale dbát na čistotu veřejného prostoru města
4.1.5.1 Udržet stávající
úroveň čištění veřejných
2014prostor s důrazem na snížení 2016
prašnosti

OMM

Slumeko

připomínka
občanů

ano
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4.2 Podpora bezbariérového prostředí
ve městě

CÍL

Předpokládané
náklady
OPATŘENÍ 4.2 Rozšiřovat bezbariérové úpravy a trasy ve městě
AKTIVITA

Termín

4.2.1.1 Při nových stavbách
a rekonstrukcích chodníků
2014apod. důsledně naplňovat
2016
požadavky na bezbariérové
úpravy

4.2.1.2 Dle finančních
možností pokračovat
v budování bezbariérových
tras ve městě podle
Analýzy bezbariérovosti,
trasa 2 až 4 (2008)

20142016

Garant

Realizuje

Zdroj
financí

10-12 %
ORM/OMM ORM/OMM z odhadované
ceny

ORM/OMM ORM/OMM

Indikátory
plnění

Poznámka

soulad stavby
s legislativou
řešící
bezbariérovost

Vyhl. č. 398/2009 Sb.,
o obecných technických
požadavcích
zabezpečujících
bezbariérové užívání
staveb.

postoupit
návrh do
připomínka občanů aktualizace
ulice Husova
Strategického
plánu

nelze
specifikovat

Probíhající

ne

4.3 Podpora podmínek pro
zdrav. živ. styl

OPATŘENÍ 4.3.1 Zajistit rekonstrukce sportovišť a rozšíření v intravilánu města, které zlepší podmínky pro zdravý životní styl občanů

4.3.1.1 Vybudovat
discgolfové hřiště

4.3.1.2 Zrekonstruovat
městské koupaliště

20142016

20142016

ORM

ORM

ORM +
partneři

ORM +
partneři

700 tis. Kč

rozpočet
města +
vhodné
dotační
tituly

realizace

10 mil. Kč

rozpočet
města +
vhodné
dotační
tituly

postoupit
návrh do
připomínka vzešla
aktualizace
ne
z projednání 10P města
Strategického
plánu

připomínka vzešla
ne
z projednání 10P města
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3.5

CÍL

OBLAST 5 ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL

AKTIVITA

Termín

Garant

Realizuje

Předpokládané
náklady

Zdroj
financí

Indikátory
plnění

Poznámka

Probíhající

5.1 Podpora a motivace občanů k péči o zdraví

OPATŘENÍ 5.1.1 Zajistit informování občanů
5.1.1.1 Realizovat celoroční
informační kampaň pro
veřejnost s tématy péče
2014
o zdraví a prevenci nemocí
se zohledněním výsledků
Analýzy zdraví

OSV

OVV, OŠK KN, KTK,
KDK,OSV,
externí
odborní
partneři

20 tis. Kč

rozpočet
města

realizace
kampaně

ne

100 tis. Kč

rozpočet
města

zavedení
systému

ne

realizace
aktivit

ano

realizace
kurzu

OPATŘENÍ 5.1.2 Podpořit zdraví prospěšné aktivity rodin
5.1.2.1 Nastavit systém
podpory např. formou
dotačních karet, např.
Rodinné pasy podporující
aktivní přístup občanů a
rodin

2015

OŠK

OŠK +
partneři

5.1.2.2 Podpořit
2014pokračování probíhajících
2016
aktivit pro děti v MŠ a rodiče

OŠK

MŠ

nelze
specifikovat

rozpočet
města+
vhodné
dotační
programy

5.1.2.3 Realizovat kurz
1. pomoci pro širokou
veřejnost

OSV

OSV

5 tis. Kč

rozpočet
města

2014
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CÍL

AKTIVITA

Termín

Garant

Realizuje

Předpokládané
náklady

Zdroj
financí

Indikátory
plnění

Poznámka

Probíhající

5.2 Podpora společenské sounáležitosti

OPATŘENÍ 5.2.1 Podpořit dobrovolnictví a charitativní činnosti napříč generacemi

5.2.1.1 Podpořit aktivity
v oblasti výchovy
k dobrovolnictví a charitě
v ZŠ a MŠ

20142016

5.2.1.2 Realizovat
informační kampaň
o dobrovolnictví pro
veřejnost

20142015

5.2.1.3 Oceňovat
dobrovolnické aktivity

20142016

OŠK

OSV

OSV

MŠ a ZŠ

NNO

OSV

charitativní akce výroba dárečků
pro vánoční
jarmark, snaha
ano + nové
pomoci
handicapovaným
- viz Kytička pro
Elišku atd.

nelze specifikovat

10 tis. Kč

rozpočet
města +
vhodný
dotační titul

50 tis. Kč

realizace
kampaně

zaměřit na tuto
aktivitu Den
soc.služeb 2015

rozpočet
města

ocenění

např. v rámci
ocenění
částečně
"Osobnost roku
v sociální oblasti"

rozpočet
města +
vhodný
dotační titul

realizované
aktivity

dotační titul v
rámci Zdravého
města

ne

OPATŘENÍ 5.2.2 Podporovat mezigenerační aktivity
5.2.1.4 Podporovat
spolupráci dětských
a seniorských organizací

20142016

OSV/ ORM

OSV/ORM + nelze
NNO
specifikovat

částečně

OPATŘENÍ 5.2.3 Podporovat aktivity prohlubující globální odpovědnost
5.2.3.1 Podporovat fairtrade projekty

20142016

ORM

ORM +
partneři

nelze
specifikovat

konkrétní
forma
podpory

částečně,
na místní
úrovni
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3.6

6.1 Podpora veřejného prostředí bez alkoholu, drog a tabáku

CÍL

OBLAST 6 SNÍŽENÍ ŠKOD ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, TABÁKEM A DROGAMI
Předpokládané
Indikátory
Zdroj financí
náklady
plnění
OPATŘENÍ 6.1.1 Podpořit aktivity ve výchově proti alkoholu, tabáku, drogám a gamblerství
AKTIVITA

Termín Garant

Realizuje

Poznámka

Probíhající

6.1.1.1 Podpořit kampaně
a programy proti kouření ve
školách
6.1.1.2 Podpořit kampaně
a programy proti alkoholu
ve školách
6.1.1.3 Podpořit kampaně
a programy proti drogám ve
školách

20142016

OŠK/O
SV

OŠK,
ORM,
OSV,
partneři

min. 30 tis. Kč

dotační
programy
města, dotace
z jiných
zdrojů, vlastní
zdroje škol
a partnerů

vyhlášení
a plnění
dotačních
programů
města,
realizace
programů
a aktivit

aktivity probíhají (např.
ZŠ Štramberská) v rámci
vých. vzdělávacího
procesu a projektů
ano + nové
průběžně, plán se týká
podpory stávajících
i nových akcí

minim. 1x
ročně

koordinace, předávání
zkušeností, sjednocení
metod, prohloubení
spolupráce

6.1.1.4 Podpořit kampaně
a programy proti
gamblerství
OSV,
komise
OSV
ne
prevence
kriminality
OPATŘENÍ 6.2.1 Ztížit přístup mladých lidí k alkoholu, tabáku a drogám
6.1.2.1 Trvale
a systematicky zajišťovat
2014kontrolní činnost
MP
MP
nelze specifikovat
2016
v prodejních
a restauračních zařízeních
OPATŘENÍ 6.1.3 Omezit alkohol a tabák na veřejných místech
6.1.3.1 Kontrolovat požívání
alkoholu a kouření tabáku
2014 na veřejných místech
MP
MP
nelze specifikovat
2016
(s využitím stávající
legislativy)
6.1.1.5 Organizovat
pravidelná setkávání
metodiků prevence

20142016

ano

počet kontrol

ano

počet kontrol
s tímto
zaměřením

ano
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6.3 Podpora
výzkumu
a vzdělávání

6.2 Omezení
6.1 Podpora
negativních
veřejného
dopadů
prostředí bez
konzumace
alkoholu, droh
alkoholu a drog na
a tabáku
rodiny a komunitu

CÍL

AKTIVITA

Termín

Garant

Realizuje

Předpokládané
náklady

Zdroj
financí

Indikátory
plnění

Poznámka

Probíhající

OPATŘENÍ 6.1.4 Podpořit nekuřácké prostředí v provozovnách veřejného stravování
6.1.4.1 Zmapovat
nekuřácké restaurace na
území města a podpořit
jejich prezentaci

2014

OSV

OSV

5 tis. Kč

rozpočet
města +
vhodné
dotační
tituly

vydání
propag.
letáku

ne

OPATŘENÍ 6.2.1 Rozšířit služby v oblasti prevence, poradenství a léčby závislostí 2. PRIORITA OBČANŮ
6.2.1.1 Podpořit vznik
poradny pro rodiny osob
závislých na návykových
látkách vč. alkoholu

2015

OSV

Renarkon
příp. další 100 tis. Kč
partneři

rozpočet
města +
vhodné
dotační
tituly

vznik
poradny

náklady na vznik
ne
a navýšení dotace
organizaci na provoz

OPATŘENÍ 6.3.1 Podpořit aktivity vedoucí k prohloubení znalostí o závislostech, o problémech s řešením a o hrozbách následků
6.3.1.1 podpořit studie
v oblasti užívání
návykových látek na
území města

2016

OSV

odborný
partner

nelze
specifikovat

rozpočet
města +
vhodné
dotační
tituly

realizace
studie

souvisí se 7.2

ne
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3.7

7.2. Spolupráce s VŠ
7.1 Spolupráce s partnery ve městě
a výzkumem

CÍL

OBLAST 7 MOBILIZACE PARTNERŮ PRO ZDRAVÍ

AKTIVITA

Termín

Garant

Realizuje

Předpokládané Zdroj
náklady
financí

Indikátory plnění

Poznámka

OPATŘENÍ 7.1.1 Zlepšit spolupráci s odbornou zdravotnickou veřejnosti ve městě
7.1.1.1 Pravidelně se
setkávat se zástupci
zdravotnických
OSV
ne
1x ročně
průběžně OSV
zařízení ve městě,
zajistit předávání
informací
OPATŘENÍ 7.1.2 Ve spolupráci s firmami zohlednit téma prevence a podpor zdraví v péči o zaměstnance
7.1.2.1 Iniciovat
zaměstnavatele
2014k širšímu využívání
programů sekundární 2016
prevence v rámci péče
o zaměstnance

garant za
soc.
zdrav.
oblast

Probíhající

ne

využít výsledků
Analýzy zdrav. stavu
obyvatel, např. ve
ne
vztahu k prevenci
prostaty mužů

OSV + partneři
ne
(zaměstnavatelé)

OPATŘENÍ 7.2.1 Nastartovat spolupráci mezi vysokými školami a městem ve prospěch zdraví
7.2.1.1 Zajistit výzkum
(studii) možných příčin 20152016
incidence nádorů
v regionu

OŠK/OSV

OŠK + odborní
nelze
partneři (VŠ atd.) specifikovat

realizace studie

možno v rámci
doktorských prací
apod.
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Příloha č. 1 : SWOT ANALÝZA ZDRAVÍ
Vyplývající z „Analýzy a vyhodnocení základních ukazatelů zdravotního stavu obyvatel ORP

VNITŘNÍ PODMÍNKY

Kopřivnice“.

•
•
•

VNĚJŠÍ PODMÍNKY

•
•
•
•
•
•
•

SILNÉ STRÁNKY
• střední délka života jako zásadní ukazatel
zdraví obyvatelstva je ve městě u mužů
i žen vyšší než je průměr kraje;
• klesá celková úmrtnost i úmrtnost z příčin
srdečně-cévních nemocí, úrazů a u žen
i úmrtnost na zhoubné nádory;
• velmi nízká je kojenecká a dětská úmrtnost
i počet spontánních potratů;
• vývoj výskytu většiny sledovaných
infekčních onemocnění je v Kopřivnici
relativně příznivý, v posledních letech
nedošlo k závažnému epidemickému
výskytu;
• široká nabídka zdravotnických zařízení
a doprovodných či návazných zdravot.
služeb;
• dlouhodobá kontinuální strategie Zdravého
města;
• politická podpora projektu Zdravé město a
jeho zlepšování;
• kredit a důvěryhodnost města v rámci
NSZM

SLABÉ STRÁNKY
• ve městě se zvyšuje průměrný věk obyvatel,
klesá počet dětí a stoupá počet osob
nad 65 let;
• stoupá výskyt (incidence) a úmrtnost na
zhoubné nádory u mužů, příčina není
objasněna (horší průměr než ČR i MSK);
• stoupá počet léčených diabetiků;
• stoupá počet pacientů v alergologických
ordinacích;
• chybějí odborné kapacity pro ochranu
a podporu veřejného zdraví (ať již vnitřní
nebo jako externí spolupráce);
• nedostatečné zapojení ekonomicky silných
partnerů (firem) v oblasti zdraví.

PŘÍLEŽITOSTI
zázemí Národní sítě Zdravých měst;
podpora ze strany spolupracujících
organizací a partnerů;
postupně se zlepšující ukazatele zdraví
v ČR;
možnost využít rozšiřující se základnu tipů
dobré praxe z různých zdrojů;
dotační politika ESF a dalších zdrojů;
přirozený zájem občanů o zdraví;
zdraví je průřezové téma – zlepšení
v ostatních oblastech rozvoje města má
kladný vliv na veřejné zdraví;
téma zdraví je mediálně atraktivní;
ekonomický tlak může vést k většímu
zájmu o zdraví;
akceptace deklarace WHO na národní
úrovni (Zdraví 2020).

HROZBY
demografický vývoj, tj. stárnutí populace
se zdravotními, sociálními a ekonomickými
dopady;
trvalá možnost mimořádných situací
s výrazným negativním dopadem na zdraví
obyvatel, jejichž vznik je z pozice města
téměř neovlivnitelný (např. povodně,
hromadné infekce, ...);
hospodářská nestabilita, nedostatek
financí;
financování zdravotnictví – přístup
z národní úrovně (vláda, ministerstva,
pojišťovny);
zvýšení podílu sociálně slabého
a vyloučeného obyvatelstva se slabým
zájmem o zdraví;
politická nestabilita, vzrůst extremistických
a xenofobních postojů části populace;
nárůst byrokracie;
pro neinformovanou veřejnost je obtížné
odlišit neověřené, neúčinné metody, které
se „pro zdraví“ nabízí ve veřejném
prostoru.

•
•

•
•
•
•
•
•

26

Příloha č. 2 : SWOT ANALÝZA OBECNÁ
Vyplývající ze „Sociodemografické studie města Kopřivnice 2012“, z „Výzkumu veřejného mínění
občanů města Kopřivnice“ z května 2012 a ze znalosti místních podmínek.
SILNÉ STRÁNKY

•
•
•

•

VNITŘNÍ PODMÍNKY

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VNĚJŠÍ PODMÍNKY

•
•
•
•

nezvyšující se index nezaměstnanosti
v posledních letech;
účinně nastavená pravidla bytové politiky
města včetně spolupráce mezi odborem
soc. věcí a bytovým oddělením;
dobře
nastavená
spolupráce
se
vzdělávacími institucemi (nejen města)
(MŠ; ZŠ; SŠ, SOU a VOŠ; knihovna; KDK;
DDM; Klokan; Junák; ...);
spokojenost
obyvatel
s
činností
sportovních klubů pro děti a mládež;
aktivní NNO (sportovní kluby, volnočasové
aktivity, sociální oblast) působící ve městě;
existence
terénního
preventivního
programu pro drogově závislé na území
města;
nastavení přenosu informací napříč
generacemi (dětské zastupitelstvo, kluby
seniorů) ;
dobrá spolupráce s médii (KN, KTK)
a kvalitně nastavený systém vlastního
informování (webmaster, PR);
existence pozice koordinátora sociální
prevence na MÚ;
aktuální program prevence kriminality
a protidrogové prevence;
preventivní přednášky OSPOD na ZŠ
proces aktualizace Strategického plánu
města
v součinnosti
s přípravou
Zdravotního plánu města;
aktuální Komunitní plán sociálních služeb;
rozšiřující
se
počet
nových
či
zrekonstruovaných
dětských
hřišť
a sportovišť;
rozšiřující se síť cyklostezek a cyklotras.
PŘÍLEŽITOSTI
členství v PS pro MA21 MSK;
členství v PS pro MA21 při Radě vlády pro
UR;
síťování municipalit/národní programy za
cílené na řešení konkrétních témat, např.
zaměřených na pohyb (Na kolo jen
s přilbou, Asociace cykloměst, ...).

SLABÉ STRÁNKY

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

obyvatelstvo stárne → pokles míry
ekonomické aktivity města → syndrom
„vyprazdňujících se škol“;
absence
bydlení
pro
občany
se
specifickými
zdravotními
problémy/
potřebami (dlouhodobý úkol);
absence krizového plánu existence
sociálních služeb;
zvyšující
se
potřeba
zajištění
vícestupňového bydlení;
obecné vnímání výskytu negativních jevů
na území města (bezdomovci, kriminalita,
krádeže, vandalismus, drogově závislí);
opakující požadavek obyvatel (průzkum,
ankety po Fóru) domov pro seniory;
stáří některých sportovišť;
nedostatečná podpora sportu pro všechny
– zacílení na všechny generace a všechny
skupiny obyvatel (nejen organizovaných
klubových sportů);
problematická psychiatrická péče ve
městě;
malá kapacita zubních lékařů

HROZBY
ve
městech
srovnatelně
velkých
s Kopřivnicí dochází k pomalému úbytku
obyvatel (migrace do větších měst v okolí
nebo naopak na venkov) ;
ekonomická stabilita občanů města je
značně
závislá
na
automobilovém
průmyslu → malá diverzifikace ekonomické
struktury;
nejistota budoucího prostředí (systému)
dotačního financování
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Příloha č. 3 : SWOT ANALÝZA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vyplývající

z auditu

oblasti

životního

prostředí

v rámci

hodnocení

kategorie

A

v kritériích

MA21 z roku 2012.

VNITŘNÍ PODMÍNKY

•
•

•
•

VNĚJŠÍ PODMÍNKY

•

•

•
•

SILNÉ STRÁNKY
spokojenost
obyvatel
se stavem
a množstvím zeleně na území města;
zlepšování čistoty vod zvyšováním
kvality vypouštěných odpadních vod
(rozšiřování kanalizační sítě města /m.
č. Lubina/, náhrada žump a septiků
domovními ČOV);
fungující
systém
nakládání
s komunálními odpady ve městě;
průzkumem
starých
ekologických
zátěží nezjištěno vážné ohrožení
zdraví lidí a ŽP, sanace skládky kalů;
příznivé přírodní i infrastrukturní
podmínky pro krátkodobou rekreaci
PŘÍLEŽITOSTI
spolupráce s okolními obcemi (ORP,
mikroregion, Místní akční skupina) na
realizaci společných projektů v oblasti
životního prostředí;
efektivnější ochrana přírody v rámci
soustavy Natura 2000;
využívání dotačních programů ke
zlepšování stavu ŽP.

•
•
•

•
•
•
•

SLABÉ STRÁNKY
v důsledku stavební činnosti na území
města dochází dlouhodobě k drobnému
meziročnímu úbytku ploch zeleně;
projekt Náhrada problematických druhů
zeleně ve městě od roku 2009 přerušen;
chybí centralizované čištění odpadních
vod v dalších dvou místních částech
města.

HROZBY
dlouhodobě zhoršená kvalita ovzduší
a překračování imisních limitů pro PM10
(dálkový přenos prach. částic) ;
→ 2012: 57 x překročen imisní limit
PM10;
→ 2013: (do 31. 12.) překročen 63 x;
nedostatečná legislativa neumožňuje
regulaci nežádoucích jevů (ovzduší domácnosti, odpady – domácnosti,
drobní podnikatelé).
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Příloha č. 4 : Přehled lékařů a služeb souvisejících s oblastí zdraví
v Kopřivnici
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Tento dokument obsahuje informace platné do 31. 12. 2013
Uváděné informace se mohou lišit oproti skutečnému stavu.

1. PRAKTICKÝ LÉKAŘ
Lékař

Adresa

Kontakt

MUDr. Martina Kmetzová

Štefánikova 1301

Tel. 556 870 174

MUDr. Zbyněk Grešák

Štefánikova 1301

Tel. 556 870 140

MUDr. Michal Vajda

Štefánikova 1301

Tel. 556 870 239

MUDr. Jana Baarová

Štefánikova 1301

Tel. 556 870 244

MUDr. Rudolf Babinec

Štefánikova 1301

Tel. 556 870 186

MUDr. Jan Boháč

Štefánikova 1301

Tel. 556 870 178

MUDr. Eva Christovová

Štefánikova 1301

Tel. 556 870 182

MUDr. Jan Harabiš

Štefánikova 1301

Tel. 556 870 234

MUDr. Milan Miloševič

Štefánikova 1301

Tel. 556 870 153

MUDr. Eva Odložilíková

Štefánikova 1301

Tel. 556 870 189

Zahumenní 1477

Tel. 556 801 353

MUDr. Tibor Viscapi

Záhumenní 1477

Tel. 595 172 444

MUDr. Josef Jakl

Kadláčkova 894

Tel. 603 246 968

Česká 907

Tel. 556 802 107

MUDr. Marcela Sýkorová,
MUDr. Jana Štěpánková

MUDr. Otomar Studnička

2. PRAKTICKÝ ZUBNÍ LÉKAŘ
Lékař

Adresa

Kontakt

MUDr. Jana Klocová

Štefánikova 1301

Tel. 556 870 137

MUDr. Pavla Míčková

Štefánikova 1301

Tel. 556 870 139

MUDr. Sylva Zahrádková

Štefánikova 1301

Tel. 556 870 120

MUDr. Věra Škračková

Štefánikova 1301

Tel. 556 870 124

MUDr. Jan Žárský

Štefánikova 1301

Tel. 556 870 135

MUDr. Pavlína Adámková

Dělnická 529/55

Tel. 556 802 311

MUDr. Alžběta Adámková

Dělnická 529

Tel. 556 802 311

MUDr. Petr Kutáč

Dělnická 529

Tel. 556 843 337
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Dělnická 529

Tel. 556 812 483

MUDr. Hana Modrovičová

Záhumenní 832

Tel. 556 843 337

MUDr. Helena Konupková

Záhumenní 832

Tel. 556 843 337

MUDr. Vlasta Kafková

Kadláčkova 894

Tel. 656 821 400

Česká 318

Tel. 556 811 163

Kadláčkova 60/16

Tel. 556 811 163

Kadláčkova 894

Tel. 556 811 170

Husova1325/6

Tel. 556 311 213

Adresa

Kontakt

MUDr. Soňa Tučková

Štefánikova 1301

Tel. 556 870 226

MUDr. Eva Rulíšková

Štefánikova 1301

Tel. 556 812 992

MUDr. Marta Horáčková

Záhumenní 1744/4

Tel. 556 813 235

MUDr. Bronislava Vjaclovská

Kadláčkova 894/17

Tel. 556 811 538

Záhumenní 1477

Tel. 556 810 162

MUDr. Jindra Kutáčová

MUDr. Michaela Hudcová
MUDr. Jana Veselá
MUDr. Zdeněk Kafka
MUDr. Roman Jalůvka
MUDr. Stanislav Jalůvka

3. PRAKTICKÝ DĚTSKÝ LÉKAŘ

Lékař

MUDr. Jarmila Venosová
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4. ODBORNÉ AMBULANCE
Název

Kontakt

Lékař

Alergologie, imunologie a
interna

Štefánikova 1301
Tel. 556 870 275
MUDr. Jana Bajerová
e-mail:
bajerova.jana@therapon98.cz

Chirurgie

Štefánikova 1301
Tel. 556 870 27
e–mail:
MUDr. Pavel Holaň
zabransky.josef@therapon98.c MUDr. Josef Zábranský
z
MUDr. Tomáš Klos
holan.pavel@therapon98.cz
klos.tomas@therapon98.cz

Dětská alergologie

Štefánikova 1301
Tel. 556 870 285

MUDr. Anežka Dědková

Gastroenterologie

Štefánikova 1301
Tel. 556 870 267

MUDr. Vladislava Štefková

Gynekologie

Štefánikova 1301
Tel. 556 870 257

MUDr. Miroslav Kyselý

Gynekologie

Záhumenní 1477
Tel. 556 801 163

MUDr. Bohumil Doležal

Gynekologie II.

Štefánikova 1301
Tel. 556 870 259
MUDr. Jaroslav Vaněk
e-mail:
vanek.jaroslav@therapon98.cz

Interna a diabetologie

Štefánikova 1301
Tel. 556 870 273
MUDr. Pavel Tománek
e-mail:
tomanek.pavel@therapon98.cz

Kardiologie

Štefánikova 1301
Tel. 556 870 279

MUDr. Darina Krausová

Kožní

Štefánikova 1301
Tel. 556 870 114

MUDr. Jana Lenzová
MUDr. Vladimír Kahánek
MUDr. Diana Kunčíková

Léčba bolesti

Štefánikova 1301
Tel. 556 870 117

MUDr. Katarína Střelcová
MUDr. Miroslav Pastucha,
MPH

Léčby chronických ran

Štefánikova 1301
Tel. 556 870 270
e-mail:

Mgr. Jana Zálešáková

zalesakova.jana@therapon98.cz

Neurologie

Štefánikova 1301
Tel. 556 870 184

MUDr. Martin Dokoupil
MUDr. Kamila Máchová
MUDr. Pavel Ressner Ph.D
MUDr. Jana Junkerová
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Plastické chirurgie

Štefánikova 1301
Tel. 556 870 270
e-mail:

MUDr. Daniel Furmánek

furmanek.daniel@therapon98.cz

Štefánikova 1301
Tel. 556 870 179

Radiodiagnostik

MUDr. Josef Hrachovec

Rehabilitace a fyzikální terapie

MUDr. René Venos
MUDr. Juliana Rašková
Mgr. Abdallah Walweel
Fyzioterapeuti:
Štefánikova 1301
Bc. Simona Pustějovská
Tel. 556 870 212
Lenka Popelářová, DiS.
e-mail:
walweel.abdallah@therapon98.cz Lenka Sedláčková, DiS.
Bohumila Stuchlíková
Alena Krčmářová
Martina Hývnarová

Urologie

Štefánikova 1301
Tel. 556 870 250
MUDr. Ivo Zábranský
e-mail:
MUDr. Tomáš Vágner
zabransky.ivo@therapon98
vagner.tomas@therapon98.cz

Psychiatrie

Štefánikova 1301
Tel. 556 870 258

MUDr. Ivan Drábek

ORL

Štefánikova 1301
Tel. 556 870 252

MUDr. Marie Přadková

Štefánikova 1301
Tel. 556 870 271
e-mail: ambulance@dostry.cz

Ortopedie

MUDr. Dalibor Ostrý

Pracovní lékařství

Štefánikova 1301
Tel. 556 870 282

MUDr. Zdenka Tomešová

Klinická logopedie

Štefánikova 1301
Tel. 556 870 180

Mgr. Věra Ivánková
Mgr. Lenka Kahánková

Endokrinologie
Plastické chirurgie

Štefánikova 1301
Tel. 556 870 287
Kadláčková 894
Tel. 608 887 561

MUDr. Michaela Menzlová
MUDr. Alexandr Šimek

5. OPTIKY
Název

Adresa

Kontakt
Tel. 556 813 736
e-mail:
go.optik@tiscali.cz

Oční optika Gotthardová

Štefánikova 1154

Oční optika

Štefánikova 1301

Tel. 733 430 041

Záhumenní 821

Tel. 597 010 540
e-mail :
bmoptika@seznam.cz

Oční optika BM
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6. LÉKÁRNY
Název

Adresa

Kontakt

Lékárna centrum

Štefánikova 1159

Tel. 556 810 041
e-mail:
schleis@mybox.cz

Na poliklinice

Štefánikova 1301

Tel. 556 813 320
e-mail: lekopr@tiscali.cz

Dr. Max Lékárna

Lékárna Na Středisku

Štefánikova 1410/18d

Záhumenní 1477

Tel. 556 808 171
e-mail:
koprivnice@drmax.cz
Tel. 556 802 417
email:
lekarna.nastredisku@cent
rum.cz

7. OSTATNÍ
Název

Adresa

Kontakt

MEDICAL CARE CENTRE

Záhumenní 1477

Therapón 98, a. s.

Štefánikova 1301

Tel. 556 870 111

Zařízení klinické psychologie

Záhumenní 1151

Tel. 556 811 833

PR Laps

Záhumenní 1477

Tel. 724 803 046

Školní 890

Tel. 731 164 409

Na Luhách 656

Tel. 607 858 138

Klinické logopedie
Logopedie

8. OSTATNÍ SLUŽBY
Název

Kontakt

Vedoucí

Štefánikova 1301/4
Tel. 556 813 637

Hubeňáková Irena

Charita Kopřivnice - Charitní
ošetřovatelská služba
Středisko sociálních služeb města
Kopřivnice, p.o. – domácí zdravotní
péče

Štefánikova 1163/12
Tel. 556 813 637

Jarmila Vaňková

Česká 320
Tel. 556 808 622

Vladimíra Kurková

Středisko dopravně zdravotní služby
poliklinika Kopřivnice

Štefánikova 1301
Tel. 556 812 444

Domácí zdravotní péče
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Územní střed. ZS, výjezdová skupina

Následná lůžková péče

Štefánikova 265
Tel. 556 493 808

MUDr. Dvořák Jaroslav

Štefánikova 1301/4
Tel. 556 870 196
e-mail:
MUDr. Zbyněk Grešák
kryskova.ludmila@therapo
n98.cz

9. ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY (s pracovištěm v Kopřivnici)
Název
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Revírní bratrská pokladna
Česká průmyslová zdravotní
pojišťovna, a.s.

Adresa

Kontakt

Štefánikova 1301/4

Tel. 556 870 242

Záhumenní 1161

Tel. 556 879 510

Štefánikova 1301/4

Tel. 556 840 270

Kontakt
Tel. 556 808 627
e-mail:
rehabilitace@sssmk.cz
Záhumenní 1477
Tel. 602 638 688
Štefánikova 1301/4
Tel. 556 870 219
e-mail:
aqua@therapon98.cz

Vedoucí

10. REHABILITACE A MASÁŽE
Název
Středisko sociálních služeb města
Kopřivnice
Rehabilitace Kopřivnice s.r. o.

Therapón AQUA

Rehabilitace – Kopřivnice s.r.o.

Bc. Martin Bezděk

Medical Care Centre
Záhumenní 1477

35

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

Atd.

A tak dále

BESIP

Bezpečnost silničního provozu

ČČK

Český červený kříž

HBSC

Health Behvior of School Age Children

KDK

Kulturní dům Kopřivnice

KN

Kopřivnické noviny

KTK

Kabelová televize Kopřivnice

MP

Městská policie

MŠ

Mateřské školy

Např.

Například

NNO

Nestátní neziskové organizace

NSPZ ČR

Národní síť podpory zdraví České republiky

NSZM

Národní síť Zdravých měst

OMM

Odbor majetku města

Org.

Organizace

ORM

Odbor rozvoje města

ORP

Obec s rozšířenou působností

OSV

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

OŠK

Odbor školství a kultury a cestovního ruchu

OVV

Odbor vnějších vztahů

OŽP

Odbor životního prostředí

Soc.

Sociální

Spec.

Specifické

SWOT

Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení

Tzv.

Tak zvaná

Vč.

Včetně

Viz

Odkaz na jinou stánku

ZŠ

Základní školy
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ZDROJE
Analýza a vyhodnocení základních ukazatelů zdravotního stavu obyvatel ORP Kopřivnice
(dostupná na http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/Analyza_zdravotniho_stavu.pdf)
Sociálně demografická studie města Kopřivnice
(dostupná na
http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/sociodemograficka_studie_mesta_koprivnice.pdf)
Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Kopřivnice a obce v územně správním celku
Kopřivnice z r. 2007.
Plán odpadového hospodářství města Kopřivnice na období 2011 – 2016
(dostupný na http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/POH_Koprivnice.pdf)
Výzkumu
veřejného
mínění
občanů
města
Kopřivnice
z května
2012
(dostupný na http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/vyzkum_verejneho_mineni_2012.pdf)
Audit
oblasti
MA21 2012.

životního

prostředí

v rámci

hodnocení

kategorie

A

v kritériích
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