01. 08 .2005

Tisková zpráva:
Aktualizace komunitního Plánu zdraví
V rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 vznikal v průběhu loňského
roku v Kopřivnici komunitní Plán zdraví a kvality života. Plán zdraví připravují
pracovní skupiny tvořené z široké veřejnosti, zástupců místních neziskových
organizací a města. Naše snaha je zapojit co nejvíce lidí z řad veřejnosti do
debat v pracovních skupinách. Nápady a podněty všech lidí ve skupině se
prodiskutují a následně formulují do záměrů a cílů, které se týkají hned několika
oblastí života ve městě. Plán je zaměřen na komplexní rozvoj podmínek pro
kvalitní život obyvatel města a sleduje řadu oblastí s vlivem na zdraví obyvatel
města.
Začátkem letošního roku zastupitelstvo města Kopřivnice po projednání vzalo na vědomí
Plán zdraví a kvality života a schválilo dlouhodobé záměry a cíle v něm obsažené. To
znamená, že by se jejich naplňování mělo sledovat i při plánování rozpočtu a vyhlašování
městských dotací. Plán zdraví je však dokumentem živým, který má odrážet aktuální
problémy a potřeby obyvatel města. Je tedy důležité vždy jednou za rok tento plán
aktualizovat. Znovu se prodiskutují stanovené cíle a výstupy, zda byly navrženy reálně, a
případně se plán doplní o nové aktivity a podněty.
Po aktualizaci se Plán zdraví předloží zastupitelstvu města ke schválení. Plán slouží jako
podklad při aktualizaci Strategického plánu města Kopřivnice a do budoucna s ním měl
být propojen.
Termíny setkání pracovních skupin v konkrétních oblastech Plánu zdraví :
07.09.2005
08.09.2005
27.09.2005
29.09.2005
04.10.2005
06.10.2005
11.10.2005
17.10.2005

Veřejná správa, komunikace, informovanost
Zdravý životní styl, zdravotnické služby
Životní prostředí, bydlení
Výchova a vzdělávání
Sociální služby
Volný čas, sport, kultura
Doprava
Podnikání, Výroba, služby, zaměstnanost

25.10.2005 Veřejné projednání aktualizované verze
Začátek všech setkání je v 16.00 hodin a předpokládané ukončení je v 18.00 hodin.
Aktuální pracovní verzi celého Plánu zdraví a kvality života naleznete na:
http://zdravemesto.koprivnice.org/
Další informace Vám velmi rád poskytne:
David Monsport
Koordinátor Projektu Zdravé město Kopřivnice
Tel: 556 879 450, 737 270474
Email: zdravemesto@koprivnice.cz

