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CITÁT:

Už v 16. století napsal významný francouzský spisovatel Michel De Montaigne moudrost,
se kterou souhlasím.
„Zdraví je vzácná věc, je to vpravdě jediná věc, která zaslouží, abychom úsilí o ni obětovali
nejen čas, pot, námahu, jmění, ale i život, tím spíše, že bez něho se pro nás život stává
trápením a starostí. Není-li zdraví, potemní a vyprchají i rozkoš, moudrost, učenost,
a ctnost.“
Pevně věřím, že i díky aktualizovanému Zdravotnímu plánu, a poté i realizaci daných opatření
se nám podaří zlepšit zdraví kopřivnických občanů.

Stanislav Šimíček
místostarosta města Kopřivnice
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1 ÚVOD
Město Kopřivnice připravilo ve spolupráci s odbornými partnery návrh aktualizace
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. V Kopřivnici
byl poprvé připraven v září 2013 na léta 2014 až 2016. Nyní předkládáme jeho aktualizaci
na období 2017 – 2019. Návrh aktualizace 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, z. s.
Hlavní cíle Zdravotního plánu vychází z

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 předchozí dokument Zdraví 21.

Tyto materiály

definovaly řadu strategických cílů ke zlepšení veřejného zdraví, z nichž bylo již v roce 2013
na základě doporučení pracovní skupiny pro Kopřivnici rozpracováno 7 oblastí, ovlivňujících
zdraví obyvatel města zásadní měrou. Na tyto rámcové oblasti jsou pak navázána jednotlivá
opatření a konkrétní aktivity. V předkládaném materiálu jsou označeny aktivity, které
se v minulém období osvědčily, probíhají na území města průběžně a jsou doporučeny
k podpoře města i pro následující období. Dále materiál obsahuje aktivity nové, jejichž
potřeba vyplynula ze společenského vývoje, a které doporučili odborní partneři jako přínosné.
Je nutné zdůraznit, že zdraví obyvatel je průřezové téma, které úzce souvisí se všemi oblastmi
života ve městě. Zdraví je výsledkem komplexního působení mnoha faktorů, z nichž
dominantní roli hraje životní styl každého konkrétního člověka. Životní styl, stejně jako
některé další důležité determinanty zdraví (např. úroveň zdravotní péče či genetické
předpoklady) město může ovlivnit jen málo nebo vůbec. V kompetenci a možnostech města
je však důležitá skupina determinant, a to vytváření podmínek v životním a komunálním
prostředí, které budou příznivé pro rozvoj a zlepšování veřejného zdraví. Současně město
může působit osvětou a výchovou, především

na mladou generaci prostřednictvím škol

a dalších vzdělávacích institucí, ale nejen na ni. Také prostřednictvím spolupráce s partnery,
především se zdravotnickým sektorem, neziskovým sektorem a firmami, lze dosáhnout
pozitivních změn. Předkládaný Zdravotní plán není vizí toho, co by město mohlo udělat pro
dosažení ideálního stavu. Je to konkrétní střednědobý plán, který vychází z reálných
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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.
Zpracování Zdravotního plánu předcházela prezentace aktualizovaných dat Analýzy
zdravotního stavu obyvatel města Kopřivnice a Sociálně demografická studie města
Kopřivnice. Zdrojem informací byl například z Výzkumu veřejného mínění občanů města
Kopřivnice z června až srpna 2016 a další strategické materiály, analýzy či studie.
Na základě výstupů z těchto zdrojů byl zpracován Zdravotní plán města v následující
struktuře:
•

Prioritní oblasti (s ohledem na priority předcházejícího Zdravotního plánu),

•

Cíle

•

Skupiny aktivit (opatření),

•

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

Problematika zdraví je široká a jednotlivé faktory, které na zdraví působí, se vzájemně
překrývají. Proto se i v tomto materiálu v některých cílech aktivity shodují a rozdíl je např.
jen v zacílení na jinou věkovou kategorii. 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.
Po schválení aktualizovaného 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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2 PLÁNOVACÍ ČÁST
2.1 OBLAST 1 ZDRAVÍ MLADÝCH
OPATŘENÍ
AKTIVITA
CÍL: 1.1 Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže na úrovni škol (MŠ, ZŠ, SŠ)
1.1.1 Zohlednit cíle města ve
1.1.1.1Realizovat pracovní setkávání ředitelů základních a
vyučovacím předmětu
mateřských škol
„Výchova ke zdraví“
1.1.2.1 Podpořit programy zdravé výživy jako jsou Ovoce
do škol, Mléko školám atd.
1.1.2 Podpořit zdravé
stravování dětí a mládeže ve
1.1.2.2 Podpořit účast dětí na školním stravování
školách
1.1.2.3 Informačně podpořit realizaci projektu „Obědy do
škol“ ve spolupráci s neziskovou organizací
1.2.2.4 Podpořit vzdělávací aktivity v oblasti zdravého
stravování
1.1.3.1 Podpořit programy pohybové výchovy dětí a
mládeže
1.1.3.2 Podpořit programy rodinné výchovy dětí a mládeže
1.1.3 Podpořit preventivní a
1.1.3.3 Podpořit programy rozvíjející komunikační
zdravotně výchovné programy
dovednosti dětí a mládeže
ve školách
1.1.3.4 Podpořit komplexní programy prevence a výchovy
ke zdraví na školách
1.1.3.5 Podpořit preventivní péči o rozvoj řeči v MŠ
CÍL: 1.2 Podpora zdraví a prevence úrazů dětí a mládeže
1.2.1. Podpořit realizaci
1.2.1.1 Podpořit realizaci projektu zdraví a první pomoci
vhodných preventivních
(např. projekty na téma zdravověda)
programů
1.2.1.2. Podporovat aktivity získávání návyků bezpečného
chování v silničním provozu (dopravní hřiště, BESIP)
CÍL: 1.3 Podpora aktivního trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže
1.3.1.1 Podpora projektů a organizací zajišťujících
programy pro neorganizované děti a mládež
1.3.1.2 Úprava podmínek provozních řádů školních hřišť
1.3.1 Rozšířit možnosti pro
k zajištění jejich zpřístupnění veřejnosti, zejména o
volný pohyb a sport dětí a
víkendech, svátcích a prázdninách.
mládeže
1.3.1.3 Zajistit přístup na zahrady MŠ a otevřít další zahrady
MŠ veřejnosti
13.1.4 Podpořit úpravy pro rozšíření možnosti pohybu dětí o
přestávkách ve školách
CÍL: 1.4 Podpora organizovaného aktivního trávení volného času dětí a mládeže
1.4.1 Podpořit sportování dětí 1.4.1.1 V souladu s dotační politikou města podporovat
a mládeže a organizací
sportovní činnost dětí a mládeže a průběžně mapovat
pracujících s dětmi
nabídku a poptávku
1.4.1.2 Zajistit informační servis pro školy a NNO o
vhodných dotačních programech
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2. 2 OBLAST 2 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ
OPATŘENÍ
AKTIVITA
CÍL: 2.1 Zajištění kapacit pobytových služeb pro seniory
2.1.1 Zajistit vznik domova
2.1.1.1 Vybrat optimální variantu řešení se zohledněním
pro seniory vč. zajištění péče
specifických potřeb seniorů
pro seniory se spec.
potřebami, např.
2.1.1.2 Realizovat vybranou variantu
Alzheimerovou chorobou
CÍL: 2.2 Podpora života seniorů v domácím prostředí a podpora domácí péče
2.2.1 Zajistit informovanost
2.2.1.1 Podpořit vznik geriatrické poradny
seniorů, jejich rodin a
2.2.1.2 Podporovat vhodné služby zaměřené na domácí péči
veřejnosti o možnostech
a zvýšit informovanost veřejnosti o možnostech jejich
domácí péče a podpořit
využívání
domácí péči
CÍL: 2.3 Podpora zdraví cílená na seniorský věk
2.3.1.1 Podporovat programy typu "Sportovní odpoledne",
"Týdny zdraví" a další kulturní a společenské programy
2.3.1 Podpořit aktivizační
2.3.1.2 Podpořit vznik "Senior-pointu"
programy cílené na seniorský 2.3.1.3 Ve vhodných lokalitách budovat sportovní zázemí
věk
pro rodinu a seniory
2.3.1.4 Podpořit aktivity zaměřené na zvýšení znalosti
seniorů v oblasti výživy
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2.3 OBLAST 3 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
OPATŘENÍ
AKTIVITA
Cíl: 3.1 Rozšíření zdravotních a souvisejících služeb v oboru péče o duševní zdraví
3.1.1 Zvýšit kapacitu
3.1.1.1 Podpořit rozšíření psychiatrické a psychologické
zdravotních služeb
péče na základě jednání s poskytovateli ve městě a se
psychiatrické a psychologické zdravotními pojišťovnami
péče
Cíl: 3.2 Osvěta a výchova v oblasti péče o duševní zdraví
3.2.1 Podpořit realizaci aktivit 3.2.1.1 V rámci kampaní města zařazovat program péče o
na téma péče o duševní zdraví duševní zdraví
určených veřejnosti
3.2.2 V rámci dotačních
3.2.2.1 Podpořit aktivity jako jsou např. Dny Duševního
programů podpořit aktivity
zdraví
duševního zdraví
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2.4 OBLAST 4 ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ MÍSTNÍ PODMÍNKY
OPATŘENÍ
AKTIVITA
Cíl: 4.1 Rozvoj a podpora ochrany životního prostředí ve prospěch zdraví obyvatel
města
4.1.1.1 Podporovat ekologicky udržitelnou (pěší, cyklo)
dopravu ve městě
4.1.1 Podpořit ekologicky
4.1.1.2 Pokračovat v doplňování cyklistických tras a stezek v
udržitelné chování v dopravě
Kopřivnici a jejím okolí
4.1.1.3 Doplnit městský mobiliář o cyklostojany apod.
4.1.2.1 Poskytovat on-line informace o stavu životního
prostředí ve městě
4.1.2.2 Zajistit vzdělávací kampaň ke třídění a využívání
komunálního odpadů
4.1.2 Vzdělávat a motivovat
4.1.2.3 Podporovat výměnu zastaralých kotlů na tuhá paliva
občany v ochraně životního
za nové environmentálně šetrné způsoby vytápění s prioritou
prostředí
podpory obnovitelných a bezemisních zdrojů
4.1.2.4 Poskytovat srozumitelné informace a návody pro
konkrétní adaptační opatření, zajištění vzdělávání a osvěty
veřejnosti v návaznosti na schválenou Místní adaptační
strategii města Kopřivnice
4.1.3. Podpořit ekologické
4.1.3.1 Podpořit projekty vhodné pro MŠ a ZŠ v oblasti
vzdělávání ve školách
ekologické výchovy a vzdělávání
4.1.4.1 Provést aktualizaci pasportu a inventarizace zeleně
4.1.4 Rozvíjet ozelenění
v celém městě
města
4.1.4.2 Průběžně obnovovat zeleň podle plánu, snižovat
počet vyskytujících se alergenních dřevin
4.1.5 Trvale dbát na čistotu
4.1.5.1 Udržet stávající úroveň čištění veřejných prostor s
veřejného prostoru města
důrazem na snížení prašnosti
4.1.6.1 Zpracovat plán zlepšování kvality ovzduší
4.1.6 Realizace aktivit ke
4.1.6.2 Realizovat aktivity z akčního plánu zlepšování
zlepšení ovzduší ve městě
kvality ovzduší
Cíl: 4.2 Podpora bezbariérového prostředí ve městě
4.2.1.1 Při nových stavbách a rekonstrukcích chodníků apod.
důsledně naplňovat požadavky na bezbariérové úpravy
4.2.1 Rozšiřovat bezbariérové
4.2.1.2 Dle finančních možností pokračovat v budování
úpravy a trasy ve městě
bezbariérových tras ve městě podle Analýzy bezbariérovosti,
trasa 2 až 4 (2008)
CÍL: 4.3 Podpora podmínek pro zdravý životní styl
4.3.1.1 Vytváření nových příležitostí pro sportovní aktivity a
aktivní odpočinek ve veřejném prostranství (např. areál
4.3.1 Zajistit rekonstrukce
bývalého házenkářského hřiště, sídlištní prostory sídliště
sportovišť a rozšíření v
Sever a Pod Morávií)
intravillánu města, které zlepší
4.3.1.2 Pokračování v obnově sportovišť v souladu
podmínky pro zdravý životní
s každoročně připravovaným Akčním plánem rozvoje města
styl občanů
(hřiště při ZŠ 17. listopadu, letní koupaliště, letní stadion,
lyžařský areál, sportoviště v místních částech, …)
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2. 5 OBLAST 5 ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL
OPATŘENÍ
AKTIVITA
Cíl: 5.1 Podpora a motivace občanů k péči o zdraví
5.1.1.1 Realizovat průběžné informační kampaň pro
5.1.1 Zajistit informování
veřejnost s tématy péče o zdraví a prevenci nemocí se
občanů
zohledněním výsledků Analýzy včetně spolupráce s KHS a
dalšími subjekty
5.1.2.1 Nastavit systém podporující aktivní přístup občanů a
rodin k péči o zdraví (např. Rodinné vstupné)
5.1.2 Podpořit zdraví
5.1.2.2 Podporovat aktivity pro rodiny s dětmi (např. v MŠ a
prospěšné aktivity rodin
ZŠ)
5.1.2.3 Realizovat kurz 1. pomoci pro širokou veřejnost
5.2.1 Podpořit dobrovolnictví
5.2.1.1 Podpořit aktivity v oblasti dobrovolnictví napříč
a charitativní činnosti napříč
generacemi (např. firemní, u seniorů…)
generacemi
CÍL: 5.2 Podpora společenské sounáležitosti
5.2.1 Podpořit dobrovolnictví 5.2.1.2 Realizovat informační kampaň o dobrovolnictví pro
a charitativní činnosti napříč
veřejnost
generacemi
5.2.1.3 Oceňovat dobrovolnické aktivity
5.2.2 Podporovat
5.2.2.1 Podporovat spolupráci dětských a seniorských
mezigenerační aktivity
organizací
5.2.3 Podporovat aktivity
5.2.3.1 Podporovat fair-trade projekty
prohlubující globální
odpovědnost
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2.6 OBLAST 6 SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, TABÁKEM A
DROGAMI
OPATŘENÍ
AKTIVITA
CÍL: 6.1 Podpora veřejného prostředí bez alkoholu,drog a tabáku
6.1.1.1 Podpořit kampaně a programy proti kouření ve
školách
6.1.1.2 Podpořit kampaně a programy proti alkoholu ve
6.1.1 Podpořit aktivity škol ve
školách
výchově proti alkoholu,
6.1.1.3 Podpořit kampaně a programy proti drogám ve
tabáku, drogám a gamblerství
školách
6.1.1.4 Podpořit kampaně a programy proti gamblerství
6.1.1.5 Organizovat pravidelná setkávání metodiků prevence
6.2.1 Ztížit přístup mladých
6.1.2.1 Trvale a systematicky zajišťovat kontrolní činnost v
lidí k alkoholu, tabáku
prodejních a restauračních zařízeních
a drogám
6.1.3 Omezit alkohol a tabák
6.1.3.1 Kontrolovat požívání alkoholu a kouření tabáku na
na veřejných místech
veřejných místech (s využitím stávající legislativy)
CÍL: 6.2 Omezení negativních dopadů konzumace alkoholu a drog na rodiny
a komunitu
6.2.1 Rozšířit služby v oboru
6.2.1.1 Podporovat poradnu pro rodiny osob závislých na
prevence, poradenství a léčby návykových látkách vč. alkoholu
závislostí
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2. 7 OBLAST 7 MOBILIZACE PARTNERŮ PRO ZDRAVÍ
OPATŘENÍ
AKTIVITA
CÍL: 7.1 Spolupráce s partnery ve městě
7.1.1 Zlepšit spolupráci mezi
7.1.1.1 Pravidelně se setkávat se zástupci zdravotnických
odbornou zdravotnickou
zařízení ve městě, zajistit předávání informací
veřejností ve městě
7.1.2.1 Realizace průzkumu u zaměstnavatelů o
7.1.2 Ve spolupráci s firmami programech sekundárních prevence v rámci péče o
zohlednit téma prevence a
zaměstnance a v oblasti dobrovolnictví
podpory zdraví v péči o
7.1.2.2 Iniciovat zaměstnavatele k širšímu využívání
zaměstnance
programů sekundární prevence v rámci péče o zaměstnance
a k realizaci firemního dobrovolnictví
CÍL: 7.2 Spolupráce s VŠ a výzkumem
7.2.1 Nastartovat spolupráci
7.2.1.1 Zajistit výzkum (studii) možných příčin incidence
mezi vysokými školami a
nádorů v regionu
městem ve prospěch zdraví
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3 PODROBNÝ POPIS AKTIVIT
3.1 OBLAST ZDRAVÍ MLADÝCH
AKTIVITA 1.1.1.1 Realizovat pracovní setkávání ředitelů základních a mateřských škol
1.1 Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže
CÍL
na úrovni škol (MŠ, ZŠ, SŠ)
1.1.1 Zohlednit cíle města ve vyučovacím předmětu „Výchova ke
OPATŘENÍ
zdraví“
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OŠK
REALIZUJE
OŠK ve spolupráci se školami a případně dalšími partnery
PŘEDPOKLÁDANÉ cca 10 000 Kč
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet města + vhodné dotační programy
INDIKÁTORY
realizace programu
PROBÍHAJÍCÍ
ano
AKTIVITA 1.1.2.1 Podpořit programy zdravé výživy jako jsou Ovoce do škol, Mléko
školám atd.
1.1 Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže
CÍL
na úrovni škol (MŠ, ZŠ, SŠ)
1.1.2 Podpořit zdravé stravování dětí a mládeže ve školách
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OŠK a školy
REALIZUJE
Školy a další partneři např. Laktea
PŘEDPOKLÁDANÉ nelze specifikovat
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
školy + vhodné dotační programy
INDIKÁTOR plnění
zapojení do programů, vyhodnocení 1x ročně na podzim
PROBÍHAJÍCÍ
Poznámka
výběr vhodných programů budou provádět školy za spolupráce
s OŠK; možnost propojení s jinými kampaněmi města
AKTIVITA 1.1.2.2 Podpořit účast dětí na školním stravování
1.1 Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže
CÍL
na úrovni škol (MŠ, ZŠ, SŠ)
1.1.2
Podpořit zdravé stravování dětí a mládeže ve školách
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OŠK a školy
REALIZUJE
školy a další partneři
PŘEDPOKLÁDANÉ nelze specifikovat
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
školy + vhodné dotační programy
INDIKÁTOR plnění
zachovat minimálně stávající % dětí stravujících se ve školních
jídelnách
PROBÍHAJÍCÍ
ano + nové
Poznámka
Výběr vhodných programů budou provádět školy za spolupráce
s OŠK; možnost propojení s jinými kampaněmi města.
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AKTIVITA 1.1.2.3 Informačně podpořit realizaci projektu „Obědy do škol“ ve
spolupráci s neziskovou organizací
1.1 Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže
CÍL
na úrovni škol (MŠ, ZŠ, SŠ)
1.1.2 Podpořit zdravé stravování dětí a mládeže ve školách
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OŠK a školy
REALIZUJE
Školy a další partneři
PŘEDPOKLÁDANÉ nelze specifikovat
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
školy + vhodné dotační programy
INDIKÁTOR plnění
počet zapojených ZŠ, počet odebraných obědů
PROBÍHAJÍCÍ
nové
Poznámka
Zapojení ZŠ do projektu „Obědy do škol“ – úhrada obědů
z prostředků NNO pro děti ze sociálně slabých rodin.
AKTIVITA 1.2.2.4 Podpořit vzdělávací aktivity v oblasti zdravého stravování
1.1 Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže
CÍL
na úrovni škol (MŠ, ZŠ, SŠ)
1.1.2 Podpořit zdravé stravování dětí a mládeže ve školách
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OŠK a školy
REALIZUJE
Školy a další partneři
PŘEDPOKLÁDANÉ nelze specifikovat
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
školy + vhodné dotační programy
INDIKÁTOR plnění
besedy, přednášky
PROBÍHAJÍCÍ
nové
Poznámka
Zavedení zdravé stravy do jídelníčku školních jídelen a současné
šíření osvěty o zdravé stravě, jak mezi dětmi, tak mezi rodiči.
AKTIVITA 1.1.3.1 Podpořit programy pohybové výchovy dětí a mládeže
1.1 Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže
CÍL
na úrovni škol (MŠ, ZŠ, SŠ)
1.1.3 Podpořit preventivní a zdravotně výchovné programy ve
OPATŘENÍ
školách
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OŠK, školy a další partneři, např. sportovní organizace
REALIZUJE
školy a další partneři
PŘEDPOKLÁDANÉ nelze specifikovat
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet města, škol, další zdravíme (sportovní kluby, vhodný dotační
titul)
INDIKÁTOR plnění
realizace aktivity
PROBÍHAJÍCÍ
ano + nové
Poznámka
např. kinestetický pohybový učební styl
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AKTIVITA 1.1.3.2 Podpořit programy rodinné výchovy dětí a mládeže
1.1 Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže
CÍL
na úrovni škol (MŠ, ZŠ, SŠ)
1.1.3 Podpořit preventivní a zdravotně výchovné programy ve školách
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OŠK a školy
REALIZUJE
OŠK, školy a další partneři
PŘEDPOKLÁDANÉ nelze specifikovat
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet města, škol, další zdroje
INDIKÁTOR plnění realizace aktivity
PROBÍHAJÍCÍ
ano + nové
Poznámka
„Chceme být dobré mámy a tátové“
AKTIVITA 1.1.3.3 Podpořit programy rozvíjející komunikační dovednosti dětí a
mládeže
1.1 Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže
CÍL
na úrovni škol (MŠ, ZŠ, SŠ)
1.1.3
Podpořit preventivní a zdravotně výchovné programy ve školách
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OŠK,školy a další partneři
REALIZUJE
OŠK, školy a další partneři
PŘEDPOKLÁDANÉ nelze specifikovat
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet města, škol, další zdroje
INDIKÁTOR plnění realizace aktivity
PROBÍHAJÍCÍ
ano + nové
Poznámka
AKTIVITA 1.1.3.4 Podpořit komplexní programy prevence a výchovu ke zdraví na
školách
1.1 Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže
CÍL
na úrovni škol (MŠ, ZŠ, SŠ)
1.1.3 Podpořit preventivní a zdravotně výchovné programy ve školách
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OŠK a školy
REALIZUJE
OŠK, školy a další partneři
PŘEDPOKLÁDANÉ nelze specifikovat
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet města, škol, další zdroje
INDIKÁTOR plnění realizace aktivity
PROBÍHAJÍCÍ
ano + nové
Poznámka
Doplňování vybavení.
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AKTIVITA 1.1.3.5 Podpořit preventivní péči o rozvoj řeči v MŠ
1.1 Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže
CÍL
na úrovni škol (MŠ, ZŠ, SŠ)
1.1.3 Podpořit preventivní a zdravotně výchovné programy ve
OPATŘENÍ
školách
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OŠK a MŠ
REALIZUJE
MŠ
PŘEDPOKLÁDANÉ
117 tis. Kč
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
dotační program
INDIKÁTOR plnění
realizace programu v MŠ
PROBÍHAJÍCÍ
ano
Poznámka
Vzdělávání logopedických asistentek, preventivní péče, základní
pomůcky, koordinace.
AKTIVITA 1.2.1.1 Podpořit realizaci projektu zdraví a první pomoci
1.2 Podpora zdraví a prevence úrazů dětí a mládeže
CÍL
1.2.1 Podpořit realizaci vhodných preventivních programů
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OŠK a školy
REALIZUJE
ZŠ a MŠ
PŘEDPOKLÁDANÉ
nelze specifikovat
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
dotační program
INDIKÁTOR plnění
realizace aktivity
PROBÍHAJÍCÍ
ne
Poznámka
např. projekty na téma zdravověda
AKTIVITA 1.2.1.2.Podporovat aktivity získávání návyků bezpečného chování
v silničním provozu (dopravní hřiště, BESIP)
1.2 Podpora zdraví a prevence úrazů dětí a mládeže
CÍL
1.2.1 Podpořit realizaci vhodných preventivních programů
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
ORM/OŠK
REALIZUJE
ZŠ a MŠ
PŘEDPOKLÁDANÉ
nelze specifikovat
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet města + vhodné dotační programy
INDIKÁTOR plnění
realizace a programu
PROBÍHAJÍCÍ
ano
Poznámka
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AKTIVITA 1.3.1.1 Podpora projektů a organizací zajišťujících programy pro
neorganizované děti a mládež
1.3 Podpora aktivního trávení volného času neorganizovaných dětí a
CÍL
mládeže
1.3.1 Rozšířit možnosti pro volný pohyb a sport dětí a mládeže
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OSV/OŠK
REALIZUJE
OSV/OŠK + partneři
PŘEDPOKLÁDANÉ
nelze specifikovat
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
INDIKÁTOR plnění
realizace programu
PROBÍHAJÍCÍ
částečně
Poznámka
Hledání nových způsobů, jak oslovit neorganizovanou mládež a
podporovat projekty, které osloví i neorganizované děti a mládež
(nezapojené do organizované činnosti).
AKTIVITA 1.3.1.2 Úprava podmínek provozních řádů školních hřišť k zajištění jejich
zpřístupnění veřejnosti, zejména o víkendech, svátcích a prázdninách
1.3 Podpora aktivního trávení volného času neorganizovaných dětí a
CÍL
mládeže
1.3.1 Rozšířit možnosti pro volný pohyb a sport dětí a mládeže
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OŠK
REALIZUJE
OŠK+školy
PŘEDPOKLÁDANÉ
nelze specifikovat
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet města
INDIKÁTOR plnění
zvýšení počtu hodin pro veřejnost
PROBÍHAJÍCÍ
ne
Poznámka
V rámci úpravy provozních řádů je nutno respektovat podmínky
dotačních programů u projektů, u kterých probíhá udržitelnost.
AKTIVITA 1.3.1.3 Zajistit přístup na zahrady MŠ a otevřít další zahrady MŠ veřejnosti
1.3 Podpora aktivního trávení volného času neorganizovaných dětí a
CÍL
mládeže
1.3.1
Rozšířit možnosti pro volný pohyb a sport dětí a mládeže
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OŠK
REALIZUJE
vybrané MŠ
PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet města
INDIKÁTOR plnění
zpřístupnění další zahrady v MŠ
PROBÍHAJÍCÍ
částečně
Poznámka
Již probíhá na vybraných Mateřských školách.
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AKTIVITA 1.3.1.4 Podpořit úpravy pro rozšíření možností pohybu dětí o přestávkách ve
školách
1.3 Podpora aktivního trávení volného času neorganizovaných dětí
CÍL
a mládeže
1.3.1 Rozšířit možnosti pro volný pohyb a sport dětí a mládeže
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OŠK
REALIZUJE
ZŠ
PŘEDPOKLÁDANÉ
nelze specifikovat
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet škol, vhodné dotační programy
INDIKÁTOR plnění
realizace podle návrhů a zájmů škol
PROBÍHAJÍCÍ
částečně
Poznámka
Doplňování vybavení.
AKTIVITA 1.4.1.1 V souladu s dotační politikou města podporovat sportovní činnost dětí
a mládeže a průběžně mapovat nabídku a poptávku
1.4. Podpora organizované-ho aktivního trávení volného času dětí a
CÍL
mládeže
1.4.1 Podpořit sportování dětí a mládeže a organizací pracujících s
OPATŘENÍ
dětmi
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OŠK
REALIZUJE
sportovní organizace
PŘEDPOKLÁDANÉ
nelze specifikovat
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet města + jiné zdroje
INDIKÁTOR plnění
plnění dotačního programu
PROBÍHAJÍCÍ
ano
Poznámka
Podpora sportovních oddílů, výkonnostní sport + soutěže.
AKTIVITA 1.4.1.2 Zajistit informační servis pro školy a NNO o vhodných dotačních
programech
1.4. Podpora organizované-ho aktivního trávení volného času dětí a
CÍL
mládeže
1.4.1 Podpořit sportování dětí a mládeže a organizací pracujících s
OPATŘENÍ
dětmi
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OŠK
REALIZUJE
OŠK
PŘEDPOKLÁDANÉ
ne
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
realizace aktivity
INDIKÁTOR plnění
PROBÍHAJÍCÍ
částečně
Poznámka
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3.2 OBLAST ZDRAVÉ STÁRNUTÍ
AKTIVITA 2.1.1.1 Vybrat optimální variantu řešení Domova pro seniory se zohledněním
specifických potřeb seniorů
2.1 Zajištění kapacit pobytových služeb pro seniory
CÍL
2.1.1 Zajistit vznik domova pro seniory vč. zajištění péče pro seniory
OPATŘENÍ
se spec. potřebami, např. Alzheimerovou chorobou
TERMÍN
2017-2019
GARANT
zastupitelstvo města
REALIZUJE
ORM/OSV
PŘEDPOKLÁDANÉ
100 mil. Kč
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet města + vhodný dotační titul, popřípadě jiné externí zdroje
INDIKÁTOR plnění
rozhodnutí zastupitelstva města
PROBÍHAJÍCÍ
ano
Poznámka
Předpokládaný rozpočet na investici (stavbu ???).
AKTIVITA 2.1.1.2 Realizovat vybranou variantu Domova pro seniory
2.1 Zajištění kapacit pobytových služeb pro seniory
CÍL
2.1.1
Zajistit vznik domova pro seniory vč. zajištění péče pro seniory
OPATŘENÍ
se spec. potřebami, např. Alzheimerovou chorobou
TERMÍN
2017-2019
GARANT
zastupitelstvo města
REALIZUJE
ORM/OSV
PŘEDPOKLÁDANÉ
100 mil. Kč
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet města + vhodný dotační titul, popřípadě jiné externí zdroje
INDIKÁTOR plnění
rozhodnutí zastupitelstva města
PROBÍHAJÍCÍ
ano
Poznámka
Předpokládaný rozpočet na investici (stavbu a vybavení).
AKTIVITA 2.2.1.1 Podpořit vznik geriatrické poradny
2.2 Podpora života seniorů v domácím prostředí a podpora domácí
CÍL
péče
2.2.1 Zajistit informovanost seniorů, jejich rodin a veřejnosti o
OPATŘENÍ
možnostech domácí péče a podpořit domácí péči
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OSV
REALIZUJE
OSV + partneři (zdravotnické zařízení)
PŘEDPOKLÁDANÉ
nelze specifikovat
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
INDIKÁTOR plnění
vznik poradny
PROBÍHAJÍCÍ
ne
Poznámka
Možná realizace v souvislosti s případným vznikem domova pro
seniory, jako jedna z aktivit zařízení.
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AKTIVITA 2.2.1.2 Podporovat vhodné služby zaměřené na domácí péči a zvýšit
informovanost veřejnosti o možnostech jejich využívání
2.2 Podpora života seniorů v domácím prostředí a podpora domácí
CÍL
péče
2.2.1 Zajistit informovanost seniorů, jejich rodin a veřejnosti o
OPATŘENÍ
možnostech domácí péče a podpořit domácí péči
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OSV
REALIZUJE
OSV a partneři
PŘEDPOKLÁDANÉ
170 tis. Kč
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet města + vhodný dotační titul
INDIKÁTOR plnění
počet služeb, počet klientů
PROBÍHAJÍCÍ
částečně
Poznámka
Probíhající podpora terénních sociálních služeb prostřednictvím
dotací a průběžně i prostřednictvím informačních kampaní.
AKTIVITA 2.3.1.1 Podporovat programy typu "Sportovní odpoledne", "Týdny
zdraví" a další kulturní a společenské programy pro seniory
2.3 Podpora zdraví cílená na seniorský věk
CÍL
2.3.1 Podpořit aktivizační programy cílené na seniorský věk
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OSV
REALIZUJE
OSV + partneři
PŘEDPOKLÁDANÉ
35 tis. Kč
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet OSV + možnosti vhodných dotačních titulů
INDIKÁTOR plnění
realizace projektu
PROBÍHAJÍCÍ
ano
Poznámka
Podpora seniorských aktivit v návaznosti na již realizované
aktivity a realizace aktivit nových, dle poptávky seniorů a
možností města.
AKTIVITA 2.3.1.2 Podpořit vznik "Senior-pointu"
2.3 Podpora zdraví cílená na seniorský věk
CÍL
2.3.1 Podpořit aktivizační programy cílené na seniorský věk
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OSV
REALIZUJE
OSV + partneři
PŘEDPOKLÁDANÉ
50 tis. Kč
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet města + vhodný dotační titul
INDIKÁTOR plnění
vznik „senior pointu“
PROBÍHAJÍCÍ
ne
Poznámka
Vytvoření místa, kde by se senioři mohli obracet při hledání
pomoci řešení svých problémy, např. v rámci vzniku Komunitního
centra na ul. Francouzská 1181.
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AKTIVITA 2.3.1.3 Ve vhodných lokalitách budovat sportovní zázemí pro rodinu
a seniory
2.3 Podpora zdraví cílená na seniorský věk
CÍL
2.3.1 Podpořit aktivizační programy cílené na seniorský věk
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
ORM
REALIZUJE
ORM + OSV
PŘEDPOKLÁDANÉ nelze specifikovat
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet města + vhodný dotační titul
INDIKÁTOR plnění
vznik zařízení
PROBÍHAJÍCÍ
ne
Poznámka
Budování zázemí pro sportování napříč generacemi s cílem
preferovat mezigenerační spolupráci, např. hřiště pro petangue.
AKTIVITA 2.3.1.4 Podpořit aktivity zaměřené na zvýšení znalosti seniorů v oblasti
výživy
2.3 Podpora zdraví cílená na seniorský věk
CÍL
2.3.1 Podpořit aktivizační programy cílené na seniorský věk
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OSV + ORM
REALIZUJE
OSV + ORM
PŘEDPOKLÁDANÉ nelze specifikovat
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet města
INDIKÁTOR plnění
realizace aktivity
PROBÍHAJÍCÍ
ne
Poznámka
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3. 3 OBLAST ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
AKTIVITA 3.1.1.1 Podpořit rozšíření psychiatrické a psychologické péče na základě
jednání s poskytovateli ve městě a se zdravotními pojišťovnami
3.1 Rozšíření zdravotních a souvisejících služeb v oboru péče o
CÍL
duševní zdraví
3.1.1 Zvýšit kapacitu zdravotních služeb psychiatrické a
OPATŘENÍ
psychologické péče
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OSV
REALIZUJE
OSV + partneři
PŘEDPOKLÁDANÉ nelze specifikovat
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
INDIKÁTOR plnění zvýšení kapacity
PROBÍHAJÍCÍ
ne
Poznámka
Partneři = zdravotnických zařízení, možnosti města spočívají pouze
v jednání, město nemůže garantovat poskytování zdravotnické péče.
AKTIVITA 3.2.1.1 V rámci kampaní města zařazovat program péče o duševní zdraví
3.2 Osvěta a výchova v oblasti péče o duševní zdraví
CÍL
3.2.1 Podpořit realizaci aktivit na téma péče o duševní zdraví
OPATŘENÍ
určených veřejnosti
TERMÍN
2017-2019
GARANT
ORM
REALIZUJE
ORM a partneři
PŘEDPOKLÁDANÉ 10 tis. Kč
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet města
INDIKÁTOR plnění realizace akce
PROBÍHAJÍCÍ
částečně
Poznámka
např. v rámci Dne sociálních služeb, Dnů zdraví …
AKTIVITA 3.2.2.1 Podpořit aktivity jako jsou např. Dny Duševního zdraví
3.2 Osvěta a výchova v oblasti péče o duševní zdraví
CÍL
3.2.2 V rámci dotačních programů podpořit aktivity duševního
OPATŘENÍ
zdraví
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OSV
REALIZUJE
OSV
PŘEDPOKLÁDANÉ nelze specifikovat
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet města
INDIKÁTOR plnění realizace aktivit
PROBÍHAJÍCÍ
ne
Poznámka
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3.4 OBLAST ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ MÍSTNÍ PODMÍNKY
AKTIVITA 4.1.1.1 Podporovat ekologicky udržitelnou (pěší, cyklo) dopravu ve městě
4.1 Rozvoj a podpora ochrany životního prostředí ve prospěch zdraví
CÍL
obyvatel města
4.1.1 Podpořit ekologicky udržitelné chování v dopravě
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
ORM
REALIZUJE
ORM
PŘEDPOKLÁDANÉ nelze specifikovat
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet města + vodné dotační tituly
INDIKÁTOR plnění realizace stavby nebo opatření
PROBÍHAJÍCÍ
ano + nové
Poznámka
Např. rekonstrukce nových chodníků, přechodů, apod. dle plánu.
AKTIVITA 4.1.1.2 Pokračovat v doplňování cyklistických tras a stezek v Kopřivnici
a jejím okolí
4.1 Rozvoj a podpora ochrany životního prostředí ve prospěch zdraví
CÍL
obyvatel města
4.1.1 Podpořit ekologicky udržitelné chování v dopravě
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
ORM
REALIZUJE
ORM
PŘEDPOKLÁDANÉ nelze specifikovat
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet města + vodné dotační tituly
INDIKÁTOR plnění realizace stavby nebo opatření
PROBÍHAJÍCÍ
ano + nové
Poznámka
Získání dotace na cyklostezku.
AKTIVITA 4.1.1.3 Doplnit městský mobiliář o cyklostojany apod.
4.1 Rozvoj a podpora ochrany životního prostředí ve prospěch zdraví
CÍL
obyvatel města
4.1.1
Podpořit ekologicky udržitelné chování v dopravě
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OMM
REALIZUJE
OMM
PŘEDPOKLÁDANÉ 2.370 mil. Kč
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet města + vodné dotační tituly
INDIKÁTOR plnění realizace stavby nebo opatření
PROBÍHAJÍCÍ
ano + nové
Poznámka

24

AKTIVITA 4.1.2.1 Poskytovat on-line informace o stavu životního prostředí ve městě
4.1 Rozvoj a podpora ochrany životního prostředí ve prospěch zdraví
CÍL
obyvatel města
4.1.2 Vzdělávat a motivovat občany v ochraně životního prostředí
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OŽP
REALIZUJE
OŽP
PŘEDPOKLÁDANÉ ne
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
ne
INDIKÁTOR plnění pravidelné zveřejňování informací
PROBÍHAJÍCÍ
ano
Poznámka
AKTIVITA 4.1.2.2 Zajistit vzdělávací kampaň ke třídění a využívání komunálních
odpadů
4.1 Rozvoj a podpora ochrany životního prostředí ve prospěch
CÍL
zdraví obyvatel města
4.1.2 Vzdělávat a motivovat občany v ochraně životního prostředí
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT

OŽP

REALIZUJE

OŽP

PŘEDPOKLÁDANÉ 5 tis. Kč
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet města
INDIKÁTOR plnění

viz Plán odpadového hospodářství města Kopřivnice na roky
2017-2019
PROBÍHAJÍCÍ
ano + nové
Poznámka
http://zivotniprostredi.koprivnice.org/
AKTIVITA 4.1.2.3 Podporovat výměnu zastaralých kotlů na tuhá paliva za nové
environmentálně šetrné vytápění s prioritou podpory obnovitelných a bezemisních
zdrojů
4.1 Rozvoj a podpora ochrany životního prostředí ve prospěch
CÍL
zdraví obyvatel města
4.1.2 Vzdělávat a motivovat občany v ochraně životního prostředí
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OŽP
REALIZUJE
OŽP
PŘEDPOKLÁDANÉ 245 tis. Kč
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
OPŽP, kotlíková dotace pro kraje, příspěvek města úspěšným
žadatelům o dotaci
INDIKÁTOR plnění výměna kotlů na tuhá paliva
PROBÍHAJÍCÍ
ano
Poznámka
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AKTIVITA 4.1.2.4 Poskytovat srozumitelné informace a návody pro konkrétní
adaptační opatření, zajištění vzdělávání a osvěty veřejnosti v návaznosti na schválenou
Místní adaptační strategii města Kopřivnice
4.1 Rozvoj a podpora ochrany životního prostředí ve prospěch
CÍL
zdraví obyvatel města
4.1.2 Vzdělávat a motivovat občany v ochraně životního prostředí
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OŽP
REALIZUJE
OŽP
PŘEDPOKLÁDANÉ nelze specifikovat
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
dotační program MSK Podpora dobrovolných aktivit v oblasti
udržitelného rozvoje
INDIKÁTOR plnění realizace aktivity
PROBÍHAJÍCÍ
Poznámka
AKTIVITA 4.1.3.1 Podpořit projekty vhodné pro MŠ A ZŠ v oblasti ekologické
výchovy a vzdělávání
4.1 Rozvoj a podpora ochrany životního prostředí ve prospěch zdraví
CÍL
obyvatel města
4.1.3. Podpořit ekologické vzdělávání ve školách
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OŠK
REALIZUJE
vybrané školy MŠ a ZŠ
PŘEDPOKLÁDANÉ 270 tis. Kč
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet města + vhodný dotační titul
INDIKÁTOR plnění realizace programu aktivity
PROBÍHAJÍCÍ
Poznámka
ano + nové
AKTIVITY 4.1.4.1 Provést aktualizaci pasportu a inventarizace zeleně v celém městě
4.1 Rozvoj a podpora ochrany životního prostředí ve prospěch zdraví
CÍL
obyvatel města
4.1.4 Rozvíjet ozelenění města
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OŽP
REALIZUJE
OŽP
PŘEDPOKLÁDANÉ 1,5 mil. Kč
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet města
INDIKÁTOR plnění realizace koncepce
PROBÍHAJÍCÍ
ano
Poznámka
Souvisí s aktualizací Strategického plánu.
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AKTIVITA 4.1.4.2 Průběžně obnovovat zeleň podle plánu, snižovat počet vyskytujících
se alergenů
4.1 Rozvoj a podpora ochrany životního prostředí ve prospěch zdraví
CÍL
obyvatel města
4.1.4 Rozvíjet ozelenění města
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OŽP
REALIZUJE
OŽP a partneři
PŘEDPOKLÁDANÉ 1 mil. Kč
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet města, Národní program MŽP, OPŽP
INDIKÁTOR plnění realizace podle plánu
PROBÍHAJÍCÍ
ano + nové
Poznámka
AKTIVITA 4.1.5.1 Udržet stávající úroveň čištění veřejných prostor s důrazem na
snížení prašnosti
4.1 Rozvoj a podpora ochrany životního prostředí ve prospěch zdraví
CÍL
obyvatel města
4.1.5 Trvale dbát na čistotu veřejného prostoru města
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OMM
REALIZUJE
SLUMEKO
PŘEDPOKLÁDANÉ 2 mil. Kč
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
viz plán údržby města
INDIKÁTOR plnění ano
PROBÍHAJÍCÍ
připomínky ze stran občanů
Poznámka
AKTIVITA 4.1.6.1 Zpracovat Plán zlepšování kvality ovzduší
4.1 Rozvoj a podpora ochrany životního prostředí ve prospěch zdraví
CÍL
obyvatel města
4.1.6 Realizace aktivit ke zlepšení ovzduší ve městě
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OŽP
REALIZUJE
OŽP
PŘEDPOKLÁDANÉ 120 tis. Kč
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
OPZ, projekt Příprava dílčích koncepcí navazujících na strategický
plán rozvoje města a zvyšování kvalifikace zaměstnanců MÚ
INDIKÁTOR plnění zpracování plánu
PROBÍHAJÍCÍ
ne
Poznámka
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AKTIVITA 4.1.6.2 Realizovat aktivity z Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší
4.1 Rozvoj a podpora ochrany životního prostředí ve prospěch zdraví
CÍL
obyvatel města
4.1.6 Realizace aktivit ke zlepšení ovzduší ve městě
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OŽP
REALIZUJE
OŽP
PŘEDPOKLÁDANÉ nelze specifikovat
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet města
INDIKÁTOR plnění realizace plánu
PROBÍHAJÍCÍ
ne
Poznámka
AKTIVITA 4.2.1.1 Při nových stavbách a rekonstrukcích chodníků apod. důsledně
naplňovat požadavky na bezbariérové úpravy
4.2 Podpora bezbariérového prostředí ve městě
CÍL
4.2.1 Rozšiřovat bezbariérové úpravy a trasy ve městě
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
ORM/OMM
REALIZUJE
ORM/OMM
PŘEDPOKLÁDANÉ 10-12% z odhadované ceny
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
INDIKÁTOR plnění soulad stavby s legislativou řešící bezbariérovost
PROBÍHAJÍCÍ
Poznámka
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
AKTIVITA 4.2.1.2 Dle finančních možností pokračovat v budování bezbariérových
tras ve městě podle Analýzy bezbariérovosti, trasa 2 až 4 (2008)
4.2 Podpora bezbariérového prostředí ve městě
CÍL
4.2.1 Rozšiřovat bezbariérové úpravy a trasy ve městě
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
ORM/OMM
REALIZUJE
ORM/OMM
PŘEDPOKLÁDANÉ nelze specifikovat
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
INDIKÁTOR plnění postoupit do aktualizace Strategického plánu
PROBÍHAJÍCÍ
ne
Poznámka
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AKTIVITA 4.3.1.1 Vytváření nových příležitostí pro sportovní aktivity a aktivní
odpočinek ve veřejném prostranství (např. areál bývalého házenkářského hřiště,
sídlištní prostory sídliště Sever a Pod Morávií)
4.3 Podpora podmínek pro zdravý životní styl
CÍL
4.3.1 Zajistit rekonstrukce sportovišť a rozšíření v intravillánu města,
OPATŘENÍ
které zlepší podmínky pro zdravý životní styl občanů
TERMÍN
2017-2019
GARANT
ORM
REALIZUJE
ORM a partneři
PŘEDPOKLÁDANÉ nelze specifikovat
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet města + vhodný dotační titul
INDIKÁTOR plnění realizace dílčích akcí
PROBÍHAJÍCÍ
ne
Poznámka
Jednotlivé projekty budou připravovány na základě schváleného
Akčního plánu rozvoje města.
AKTIVITA 4.3.1.2 Pokračování v obnově sportovišť v souladu s každoročně
připravovaným Akčním plánem rozvoje města (hřiště při ZŠ 17. listopadu, letní
koupaliště, letní stadion, lyžařský areál, sportoviště v místních částech, …)
4.3 Podpora podmínek pro zdravý životní styl
CÍL
4.3.1 Zajistit rekonstrukce sportovišť a rozšíření v intravillánu města,
OPATŘENÍ
které zlepší podmínky pro zdravý životní styl občanů
TERMÍN
2017-2019
GARANT
ORM
REALIZUJE
ORM a partneři
PŘEDPOKLÁDANÉ nelze specifikovat
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet města + vhodný dotační titul
INDIKÁTOR plnění realizace rekonstrukce
PROBÍHAJÍCÍ
ne
Poznámka
V návrhu AP rozvoje města 2017-18 je plánována investice ve
sportovních areálech v Lubině a Vlčovicích, rekonstrukce hřiště při
ZŠ 17. listopadu, popř. letního stadionu. Obnova dalších areálů bude
projednávána v rámci tvorby následujících AP.

29

3. 5 OBLAST ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL
AKTIVITA 5.1.1.1 Realizovat průběžně informační kampaň pro veřejnost s tématy
péče o zdraví a prevenci nemocí se zohledněním výsledků Analýzy včetně spolupráce
s KHS a dalšími subjekty
5.1 Podpora a motivace občanů k péči o zdraví
CÍL
5.1.1 Zajistit informování občanů
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OSV
REALIZUJE
OVV, OŠK, KN, KTK, KDK, OSV, externí odborní partneři
PŘEDPOKLÁDANÉ 20 tis. Kč
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet města
INDIKÁTOR plnění realizace kampaně
PROBÍHAJÍCÍ
ne
Poznámka
AKTIVITA 5.1.2.1 Nastavit systém podporující aktivní přístup občanů a rodin k péči o
zdraví (např. Rodinné vstupné)
5.1 Podpora a motivace občanů k péči o zdraví
CÍL
5.1.2 Podpořit zdraví prospěšné aktivity rodin
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OŠK
REALIZUJE
OŠK + partneři
PŘEDPOKLÁDANÉ 100 tis. Kč
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet města
INDIKÁTOR plnění zavedení systému
PROBÍHAJÍCÍ
ne
Poznámka
AKTIVITA 5.1.2.2 Podporovat aktivity pro rodiny s dětmi (např. v MŠ a ZŠ)
5.1 Podpora a motivace občanů k péči o zdraví
CÍL
5.1.2 Podpořit zdraví prospěšné aktivity rodin
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OŠK
REALIZUJE
MŠ a ZŠ
PŘEDPOKLÁDANÉ nelze specifikovat
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet města + vhodný dotační titul
INDIKÁTOR plnění realizace aktivit
PROBÍHAJÍCÍ
ano
Poznámka
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AKTIVITA 5.1.2.3 Realizovat kurz 1. pomoci pro širokou veřejnost
5.1 Podpora a motivace občanů k péči o zdraví
CÍL
5.1.2 Podpořit zdraví prospěšné aktivity rodin
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OSV
REALIZUJE
OSV
PŘEDPOKLÁDANÉ 5 tis. Kč
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet města
INDIKÁTOR plnění realizace kurzu
PROBÍHAJÍCÍ
ano
Poznámka
Probíhá v rámci akcí pro seniory.
AKTIVITA 5.2.1.1 Podpořit aktivity v oblasti dobrovolnictví napříč generacemi
(např. firemní, u seniorů…)
5.1 Podpora a motivace občanů k péči o zdraví
CÍL
5.2.1 Podpořit dobrovolnictví a charitativní činnosti napříč
OPATŘENÍ
generacemi
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OSV
REALIZUJE
OSV
PŘEDPOKLÁDANÉ nelze specifikovat
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet města
INDIKÁTOR plnění realizace aktivity
PROBÍHAJÍCÍ
ne
Poznámka
AKTIVITA 5.2.1.2 Realizovat informační kampaň o dobrovolnictví pro veřejnost
5.2 Podpora společenské sounáležitosti
CÍL
5.2.1 Podpořit dobrovolnictví a charitativní činnosti napříč
OPATŘENÍ
generacemi
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OSV
REALIZUJE
NNO
PŘEDPOKLÁDANÉ 10 tis. Kč
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet města + vhodný dotační titul
INDIKÁTOR plnění realizace kampaně
PROBÍHAJÍCÍ
ne
Poznámka
Zaměřit se na tuto aktivitu např. Den SS 2017.
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AKTIVITA 5.2.1.3 Oceňovat dobrovolnické aktivity
5.2 Podpora společenské sounáležitosti
CÍL
5.2.1 Podpořit dobrovolnictví a charitativní činnosti napříč
OPATŘENÍ
generacemi
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OSV
REALIZUJE
OSV
PŘEDPOKLÁDANÉ 50 tis. Kč
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet města
INDIKÁTOR plnění ocenění
PROBÍHAJÍCÍ
částečně
Poznámka
AKTIVITA 5.2.2.1 Podporovat spolupráci dětských a seniorských organizací
5.2 Podpora společenské sounáležitosti
CÍL
5.2.2 Podporovat mezigenerační aktivity
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OSV/ORM
REALIZUJE
OSV/ORM/NNO
PŘEDPOKLÁDANÉ nelze specifikovat
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet města + vhodný dotační titul
INDIKÁTOR plnění realizované aktivity
PROBÍHAJÍCÍ
částečně
Poznámka
Dotační titul v rámci Zdravého města.
AKTIVITA 5.2.3.1 Podporovat fair-trade projekty
5.2 Podpora společenské sounáležitosti
CÍL
5.2.3 Podporovat aktivity prohlubující globální odpovědnost
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
ORM
REALIZUJE
ORM + partneři
PŘEDPOKLÁDANÉ nelze specifikovat
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
INDIKÁTOR plnění konkrétní forma podpory
PROBÍHAJÍCÍ
částečně na místní úrovni
Poznámka
Akce Férová snídaně, termín 13. 5. 2017 v sadech E. Beneše.
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3. 6 OBLAST SNÍŽENÍ ŠKOD ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, TABÁKEM
A DROGAMI
AKTIVITA 6.1.1.1 Podpořit kampaně a programy proti kouření ve školách
AKTIVITA 6.1.1.2 Podpořit kampaně a programy proti alkoholu ve školách
AKTIVITA 6.1.1.3 Podpořit kampaně a programy proti drogám ve školách
AKTIVITA 6.1.1.4 Podpořit kampaně a programy proti gamblerství
6.1 Podpora veřejného prostředí bez alkoholu, drog a tabáku
CÍL
6.1.1
Podpořit aktivity škol ve výchově proti alkoholu, tabáku,
OPATŘENÍ
drogám a gamblerství
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OŠK/OSV
REALIZUJE
OŠK/ORM/OSV/partneři
PŘEDPOKLÁDANÉ min. 30 tis. Kč
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
dotační programy města, dotace z jiných zdrojů, vlastní zdroje škol a
partnerů
INDIKÁTOR plnění vyhlášení a plnění dotačních programů města, realizace programů a
aktivit
PROBÍHAJÍCÍ
ano + nové
Poznámka
Aktivity probíhající v rámci výchovně vzdělávacích procesů a
projektů.
AKTIVITA 6.1.1.5 Organizovat pravidelné setkávání metodiků prevence
6.1 Podpora veřejného prostředí bez alkoholu, drog a tabáku
CÍL
6.1.1 Podpořit aktivity škol ve výchově proti alkoholu, tabáku,
OPATŘENÍ
drogám a gamblerství
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OSV
REALIZUJE
OSV, komise prevence kriminality
PŘEDPOKLÁDANÉ ne
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
ne
INDIKÁTOR plnění min. 1 x ročně
PROBÍHAJÍCÍ
ano
Poznámka
Koordinace, předávání zkušeností, sjednocení metod, prohloubení
spolupráce.
AKTIVITA 6.1.2.1 Trvale a systematicky zajišťovat kontrolní činnost v prodejních a
restauračních zařízeních
6.1 Podpora veřejného prostředí bez alkoholu, drog a tabáku
CÍL
6.2.1 Ztížit přístup mladých lidí k alkoholu, tabáku a drogám
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
MP
REALIZUJE
MP
PŘEDPOKLÁDANÉ nelze specifikovat
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
INDIKÁTOR plnění udržet dosavadní počet kontrol, popřípadě zvýšit
PROBÍHAJÍCÍ
ano
Poznámka
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AKTIVITA 6.1.3.1 Kontrolovat požívání alkoholu a kouření tabáku na veřejných
místech (s využitím stávající legislativy)
6.1 Podpora veřejného prostředí bez alkoholu, drog a tabáku
CÍL
6.1.3 Omezit alkohol a tabák na veřejných místech
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
MP
REALIZUJE
MP
PŘEDPOKLÁDANÉ nelze specifikovat
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
INDIKÁTOR plnění počet kontrol s tímto zaměřením, udržení těchto kontrol, případné
zvýšení kontrol
PROBÍHAJÍCÍ
ano
Poznámka
AKTIVITA 6.2.1.1 Podporovat poradnu pro rodiny osob závislých na návykových
látkách vč. alkoholu
6.2 Omezení negativních dopadů konzumace alkoholu a drog na
CÍL
rodiny a komunitu
6.2.1 Rozšířit služby v oboru prevence poradenství a léčby závislostí
OPATŘENÍ
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OSV
REALIZUJE
Renarkon případně další partneři
PŘEDPOKLÁDANÉ 100 tis. Kč
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
rozpočet města + vhodný dotační titul
INDIKÁTOR plnění podpora poradny
PROBÍHAJÍCÍ
ano
Poznámka
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3.7 OBLAST MOBILIZACE PARTNERŮ PRO ZDRAVÍ
AKTIVITA: 7.1.1.1 Navázat spolupráci se zástupci zdravotnických zařízení ve městě,
zajistit předávání informací
7.1 Spolupráce s partnery ve městě
CÍL
7.1.1 Zlepšit spolupráci mezi odbornou zdravotnickou veřejností ve
OPATŘENÍ
městě
TERMÍN
průběžně
GARANT
OSV
REALIZUJE
OSV
PŘEDPOKLÁDANÉ ne
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
INDIKÁTOR plnění prokázání způsobu spolupráce
PROBÍHAJÍCÍ
ne
Poznámka
7.1.2.1 Realizace průzkumu u zaměstnavatelů o programech sekundárních prevence
v rámci péče o zaměstnance a v oblasti dobrovolnictví
7.1 Spolupráce s partnery ve městě
CÍL
7.1.2 Ve spolupráci s firmami zohlednit téma prevence a podpory
OPATŘENÍ
zdraví v péči o zaměstnance
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OSV/ORM
REALIZUJE
OSV/ORM
PŘEDPOKLÁDANÉ nelze specifikovat
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
INDIKÁTOR plnění realizace průzkumu
PROBÍHAJÍCÍ
ne
Poznámka
AKTIVITA 7.1.2.2 Iniciovat zaměstnavatele k širšímu využívání programů sekundární
prevence v rámci péče o zaměstnance a k realizaci firemního dobrovolnictví
7.1 Spolupráce s partnery ve městě
CÍL
7.1.2 Ve spolupráci s firmami zohlednit téma prevence a podpory
OPATŘENÍ
zdraví v péči o zaměstnance
TERMÍN
2017-2019
GARANT
garant za sociální a zdravotní oblast
REALIZUJE
OSV + partneři (zaměstnavatelé)
PŘEDPOKLÁDANÉ ne
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
INDIKÁTOR plnění
PROBÍHAJÍCÍ
ne
Poznámka
Využití výsledků Analýzy zdravotního stavu obyvatel, např. ve
vztahu k prevenci prostaty mužů.
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AKTIVITA 7.2.1.1 Zajistit výzkum (studii) možných příčin incidence nádorů v regionu
7.2. Spolupráce s VŠ a výzkumem
CÍL
7.2.1 Nastartovat spolupráci mezi vysokými školami a městem ve
OPATŘENÍ
prospěch zdraví
TERMÍN
2017-2019
GARANT
OŠK/OSV
REALIZUJE
OŠK + odborní partneři (VŠ atd.)
PŘEDPOKLÁDANÉ nelze specifikovat
NÁKLADY
ZDROJ FINANCÍ
INDIKÁTOR plnění realizace studie
PROBÍHAJÍCÍ
ne
Poznámka
Možno v rámci doktorských prací apod.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
Atd.

A tak dále

BESIP

Bezpečnost silničního provozu

ČČK

Český červený kříž

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, kultury a sportu

OVV

Odbor vnějších vztahů

OŽP

Odbor životního prostředí

Soc.

Sociální

Spec.

Specifické

Tzv.

Tak zvaná

Vč.

Včetně

Viz

Odkaz na jinou stránku

ZŠ

Základní školy
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