MĚSTO KOPŘIVNICE
Odbor informací a vnějších vztahů – Projekt Zdravé město a místní Agenda 21
Štefánikova 1163, PSČ 742 21
2006-11-23

Tisková zpráva:

Město je naše společné hřiště
Město Kopřivnice i v tomto roce pořádá pro občany, zástupce místní organizací, institucí a podnikatelského sektoru, které ve městě působí fórum s veřejnou diskusí. Setkání má být prostředkem ke společné domluvě, která by
měla vést k tomu, aby se snahy všech nerozcházely, ale naopak vzájemně
doplňovaly.
Město v současné době stojí před zpracováním nového strategického plánu. Podněty a
návrhy aktivit, které na setkání padnou, budou zapracovány do komunitního rozvojového plánu (Plán zdraví a kvality života Kopřivnice). Plán je společným dokumentem
místních subjektů. Slouží jako zásobník nápadů a společných akcí pro následující jeden
až dva roky. Je podkladem pro tvorbu rozpočtu města, organizace se na něj mohou
odvolávat při žádostech o dotace a bude samozřejmě jedním z mnoha podkladů pro
vytvoření nového strategického plánu, který bude určovat směr rozvoje Kopřivnice
v dalších letech.
Oblasti, kterými se budou účastníci
zabývat:
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
H. Podnikání / Výroba / Služby / Zaměstnanost

Telefon:

ústředna:

556 879 708

Fax:

737 270 474

Internet:

556 879 411

Email:

Setkání proběhne

ve čtvrtek 30.11.2006, od 16:00
v příjemném prostředí zasedací
místnosti zrekonstruovaného Městského úřadu (Štefánikova 1163),
10. patro, vlevo od výtahů (příchod
bude označen šipkami).
Předběžná doba trvání setkání: 2 h
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http://www.koprivnice.cz
http://www.nszm.cz/koprivnice
zdravemesto@koprivnice.cz
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Program
•
•
•
•
•
•

Úvod, přivítání starostou města
Co bylo a je výsledkem našeho společného snažení - seznámení
s aktivitami Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 (komunikující město),
které za dobu jeho realizace tj. 3 let proběhly nebo probíhají
Prezentace Národní sítě Zdravých měst ČR – výhody členství, služby, metodika
Společná diskuse v rámci jednotlivých témat - zhodnocení navržených cílů
a aktivit, záměry zúčastněných a možnosti spolupráce v roce 2007
Prezentace výsledku diskuse a jejich zaznamenání do komunitního Plánu
zdraví
Závěr a rozloučení

Podklady pro setkání a aktuální verzi komunitního Plánu zdraví a kvality života naleznete na: http://zdravemesto.koprivnice.org/. Materiály budou k dispozici rovněž přímo
na setkání.

Další informace Vám velmi ráda poskytne:
Radka Chalúpková
Koordinátorka Projektu Zdravé Město Kopřivnice
Tel: 556 879 708, 737 270 474
Email: zdravemesto@koprivnice.cz
Webové stránky http://zdravemesto.org
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