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Tisková zpráva

Zdravé město - Občané mají možnost přidat svou troškou do mlýna
Do konce ledna mají občané Kopřivnice včetně místních částí možnost podat připomínky a náměty k Plánu zdraví a
kvality života Kopřivnice. Plán je zaměřen na komplexní rozvoj podmínek pro zdraví a kvalitní život v Kopřivnici. Na
jeho vytvoření se podílelo několik pracovních skupin složených z cca 60ti zástupců kopřivnické veřejnosti (převážně
organizované), kteří v nich reprezentují různé zájmy.
Plán zdraví bude po zapracování připomínek projednán v zastupitelstvu a stane se nedílnou součástí strategického plánování města. Také od něj se tedy do budoucna bude odvíjet návrh rozpočtu, grantový systém města či žádosti o dotace
města z jiných zdrojů.
Pracovní skupiny do něj navrhly aktivity, cíle i záměry v oblasti životního prostředí a bydlení, informovanosti občanů,
sociálních služeb, podpory zdravého životního stylu, volnočasových aktivit, výchovy a vzdělávání, ale i v oblasti dopravy.
Členové pracovních skupin, ale i pracovníci radnice přivítají jakékoliv náměty a návrhy ze strany širší kopřivnické veřejnosti, které by mohly být do plánu zapracovány. Zejména by pak byla přínosem i jejich aktivní účast
na veřejném projednání Plánu zdraví, kde se mohou do dopracování plánu přímo zapojit.
Veřejné slyšení se uskuteční 1.2.2004 – místo konání bude upřesněno.
_______________________________________________________________________________________________
S aktuální verzí Plánu zdraví a kvality života je možné se seznámit na : http://zdrave.mesto.koprivnice.org, plán ale
bude dostupný ve zjednodušené verzi také ve vstupních prostorách MÚ, na Městském informačním centru a setkat se
s ním občané mohou také na jiných místech – většinou v provozovnách a prostorách partnerů Projektu Zdravé město.
Své připomínky a náměty můžete posílat na zdravemesto@koprivnice.cz nebo na adresu Zdravé město, Záhumenní
1152, 74221 Kopřivnice. Nebo telefonovat na 556 879 450, 737 270 474.
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