MĚSTO KOPŘIVNICE
Městský úřad Kopřivnice – Odbor informací a vnějších vztahů
Záhumenní 1152, PSČ 742 21

TISKOVÁ ZPRÁVA
Město Kopřivnice zapojuje do plánování také veřejnost. Ta má možnost
podílet se v pracovních skupinách na definování záměrů a cílů města
prostřednictvím jejich formulování do Plánu zdraví a kvality života,
který v Kopřivnici vzniká v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21. Součástí Plánu zdraví a kvality života je nedávno provedená anketa odrážející vůli širšího spektra veřejnosti.
Aktuální pracovní verzi celého Plánu zdraví a kvality života (ze 2. 8. 2004) a výsledky ankety
„Jak se žije v našem městě“ naleznete na: http://zdravemesto.koprivnice.org/
Nyní probíhají předposlední setkání pracovních skupin před veřejným projednáním Plánu
zdraví a kvality života a jeho předložením do zastupitelstva města.
„Ve skupinách spolupracují lidé, kteří mají ať už osobní či profesní zájem na zlepšení
situace v té které oblasti – snad právě proto na jejich setkání většinou panuje příjemná a tvůrčí nálada,“ vysvětluje Radka Chalúpková, koordinátorka projektu Zdravé
město.
Plán zdraví a kvality života je dokument, který je výstupem komunitního strategického plánování ve městě – je vlastně souhrnem nápadů, formulovaných do záměrů a cílů, které se týkají hned několika oblastí života ve městě :
A. Veřejná správa /Komunikace / Informovanost
B. Zdravý životní styl / Zdravotnické služby
C. Životní prostředí / Bydlení
D. Výchova a vzdělávání
E. Sociální služby
F. Volný čas / Sport / Kultura
G. Doprava
Na formulaci cílů přitom v rámci pracovních skupin spolupracují lidé, kteří jsou zástupci
místní organizované veřejnosti (neziskové organizace), zdejších institucí včetně vedení města a
zástupců MÚ.
„Rádi bychom přitom pracovní skupiny rozšířili o členy z řad široké veřejnosti – plán zdraví by
měl odrážet potřeby právě kopřivnických občanů. V rámci setkání probíhajících v listopadu se
mohou ještě občané zapojit do pracovních skupin pro oblast: výchovy a vzdělávání, sociálních
služeb a dopravy,“ sděluje Radka Chalúpková z Městského úřadu v Kopřivnici.
Plán bude do budoucna sloužit jako podklad při aktualizaci Strategického plánu nebo
s ním bude propojen. Dle posledních jednání v rámci přepracování grantového systému města by měl být Plán zdraví také podkladem pro grantový systém města.
Na posledních schůzkách jsou pracovní skupiny seznamovány s výsledky ankety „Jak se žije
v našem městě“, která u občanů Kopřivnice ověřila poptávku po realizaci záměrů a cílů dosud
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Další setkání skupin se uskuteční ve dnech: úterý 30.11. a středa 1.12.2004 s Ing.
Petrem Švecem, tajemníkem Národní sítě Zdravých měst ČR. Na tomto setkání se budou
k formulovaným záměrům a cílům přiřazovat tzv. ukazatele jejich dosažení.

Miroslav Přívětivý
Vedoucí odboru informací a vnějších vztahů
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