Vítejte v Kopřivnici

Jsme udržitelné
město?
TÉMATA AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj
2. Životní prostředí

Hodnotící výrok
splňuje
splňuje/podmínky

3. Udržitelná spotřeba a výroba

splňuje

4. Doprava

splňuje

5. Zdraví a bezpečnost obyvatel

splňuje

6. Místní ekonomika a podnikání

splňuje/excelentní

7. Vzdělávání a výchova

splňuje

8. Kultura a místní tradice

splňuje

9. Sociální prostředí

splňuje

10. Globální odpovědnost

splňuje

Správa věcí veřejných a územní
rozvoj
Ing. Lenka Šimečková
vedoucí oddělení strategického plánování

Správa věcí veřejných a
územní rozvoj

Na čem jsme pracovali?

Správa věcí veřejných
- příprava projektů a akcí v souladu se schválenými strategickými dokumenty
- zajištění externích zdrojů spolufinancování

Správa věcí veřejných a
územní rozvoj

Na čem jsme pracovali?

Správa věcí veřejných
- příprava projektů a akcí v souladu se schválenými strategickými dokumenty
- zajištění externích zdrojů spolufinancování
- Analýza a návrh opatření environmentálně šetrného provozu MÚ
- pokračování v elektronizaci procesů
- evidence a správa veřejných zakázek - EZak
- elektronická rezervace jízdních kol
- řízení provozu služebních vozidel – Fleet SW
- ocenění a certifikace
- Národní cena CSR a certifikace dle modelu EFQM (2016)

Správa věcí veřejných a
územní rozvoj

Na čem jsme pracovali?

Územní rozvoj
- příprava koncepčních dokumentů:
- nový územní plán – návrh zveřejněn 6/2017, připomínkování do 8/2017
- územní studie krajiny pro ORP – 5/2017 průzkum mezi veřejností
- Digitální povodňový plán Kopřivnice
- regenerace území a objektů:
- projektová příprava revitalizace centrální zóny města
- rekonstrukce vily v sadu E. Beneše a úprava přilehlého prostranství – nové
kulturně-společenské prostory, obřadní síň

- využívání brownfields
- memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci muzea automobilů v Kopřivnici –
(MSK, Tatra, město)

Správa věcí veřejných a
územní rozvoj

Slabé stránky / Co připravujeme?

Slabé stránky
- nedochází vyhodnocování připravovaných projektů ve vztahu k UR → zapojení města
do využití testovacího rozhraní v DataPlánu

- nejsou stanovena pravidla pro případné překročení závazku maximálního zadlužení
- není definován soubor opatření na základě výstupů z šetření → další průzkum 2018

Budoucí výzvy / připravujeme
- dokončení územně plánovací dokumentace (ÚP, ÚS krajiny)
- zahájení rekonstrukce centra města
- naplnění memorand o spolupráci při přípravě a realizaci muzea automobilů v
Kopřivnici – (MSK, Tatra, město) a memoranda o spolupráci při výstavbě domova pro
seniory (MSK, město)
- rok 2018 – 70. výročí povýšení Kopřivnice na město – rozvoj mezinárodních vztahů
a partnerství

Kvalitní životní prostředí

Ing. Hynek Rulíšek
vedoucí odboru životního prostředí

Kvalitní životní
prostředí

Na čem jsme pracovali?

Ochrana vody a půdy
- místní Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Kopřivnice

- schváleno ZM, podklad pro nový ÚP
- realizace navržených opatření
- zásady pro budování a rekonstrukci parkovacích ploch – městské investice
- zpracování Studie odtokových poměrů Lubina – lokalita Na Holotě
- projekt Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší - žádost o dotaci 1/2018
- projekt Rozšíření varovného informačního systému a DPP města Kopřivnice
- doplnění 69 oboustranných bezdrátových hlásičů, zpracování digitálního
povodňového plánu města
- revitalizace centra města – příprava opatření k zadržování dešťových vod –
retenční nádrž s využitím na zavlažování zeleně v území

Kvalitní životní
prostředí

Na čem jsme pracovali?

Ochrana ovzduší
- podpora projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji

- příspěvek města každému místnímu žadateli až do výše 5 tis. Kč
- koncepce Plán zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice
- zpracováno ve spolupráci se společností Ekotoxa,

- soulad s Programem zlepšování kvality ovzduší pro zónu Moravskoslezsko
- Akční plán zlepšování kvality ovzduší na období 2018 - 2022
- Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně ve městě

- dokončeno pro Sad Dr. E. Beneše a Masarykovo náměstí, sídliště Sever
- rok 2017 – centrální zóna města
- zmapování stavu veřejné zeleně, posouzení zdraví dřevin a realizace opatření
(ořezy, kácení, nová výsadba)

Kvalitní životní
prostředí

Slabé stránky / Co připravujeme?

Slabé stránky
- dopady dopravy (vč. nákladní) vedené městem
- znečištění z lokálních topenišť v MČ

- nevyužití obnovitelných zdrojů energie
- nedostatečná protipovodňová prevence na některých tocích
- nedostatečné čištění odpadních vod v okrajových částech města
- staré ekologické zátěže
- klesající plochy zeleně
- nedostatečná evidence dešťových vod a podcenění hospodaření s nimi

Budoucí výzvy / připravujeme
- rekultivace/skládky KBV – uskladnění odpadů z komplexní bytové výstavby
- zpracování analýzy rizik a analýzy nákladů a přínosů, realizace opatření
- osvětová kampaň pro veřejnost Kopřivnické klima - věc společná

Udržitelná výroba a spotřeba
Roman Beneš
energetik
Ing. Hynek Rulíšek
vedoucí odboru životního prostředí

Udržitelná spotřeba a výroba

Na čem jsme pracovali?

Hospodaření s energiemi
-

-

-

komplexní zateplení budov vč. VZT s rekuperací řízenou čidly CO2
-

Dům dětí a mládeže, MŠ Jeřabinka, MŠ Zd. Buriana

-

celková výše investic (2017)

30 018 tis. Kč

-

celkový energetický potenciál úspor:

- 729,74 GJ/r

-

celkové snížení emisí skleníkových plynů CO2:

realizace dílčích opatření
-

MŠ Záhumenní – zateplení střechy

-

MŠ Francouzská – rekonstrukce osvětlení v LED

-

budova MÚ – rekonstrukce osvětlení ve 3 podlažích v LED
se senzory pohybu

CNG pohon
-

Slumeko, s.r.o. vlastník plnící stanice - v provozu 3 auta
(1 užitkové a 2 osobní) do konce roku nákup 1 užitkového

- 58,02 t/r

Udržitelná spotřeba a
výroba

Na čem jsme pracovali?

Odpadové hospodářství
- Plán odpadového hospodářství města 2017 – 2022 – schváleno v ZM
- zlepšujeme občanům podmínky pro třídění odpadů

- zavedení možnosti individuálních svozů velkoobjemového odpadu
- recyklace dřevěněného odpadu firmou Kronospan
- zlepšení výtěžnosti tříděného odpadu → 5. příčka v krajské soutěži „O keramickou
popelnici“ – v kategorii měst nad 15 tis. obyvatel
- recyklace stavebního materiálu – dlažební kostky z rekonstrukce ul. Štramberská

Environmentální provoz úřadu
- zpracování analýzy ve spolupráci se Sdružením ekologických poraden STEP
- realizace dílčích opatření
- rozšíření čistících zón při vstupu do budovy, zavedení služebních jízdních kol,
vermikompostér – zkušební provoz, připravuje se nákup nového čistícího stroje na
podlahy, …

Udržitelná spotřeba a
výroba

Slabé stránky / Co připravujeme?

Slabé stránky
- nezájem některých úředníků/odborů MÚ o problematiku USV
- slabá politická podpora některých opatření, nejednotnost ve volených orgánech
- chybějící motivace pro realizaci potřebných opatření (např. v en.managementu) motivační systém bude zapracován do Zásad vztahu zřizovatele a příspěvkových
organizací
- obtížné zavádění některých řešení, které se v minulosti neosvědčily (např. recyklovaný
papír)

Budoucí výzvy / připravujeme
- příprava Územní energetické koncepce – podpořeno projektem OPZ
- realizace energetických opatření na dalších objektech v majetku města (BD Česká,
komunitní centrum, MŠ I. Šustaly, …)
- nákup služebního vozu s pohonem CNG
- instalace kompostejnérů i v místních částech – náhrada za VO kontejnery
- osvětová kampaň Třídění odpadů v Kopřivnici

Doprava a mobilita

Ing. arch. Milan Šmíd
vedoucí oddělení rozvoje území

Doprava a mobilita

Na čem jsme pracovali?

Cyklo doprava
- Generel cyklistické dopravy – schválen v ZM ve 12/2016
- probíhá zapracování výstupů do nového územního plánu

- Rozvoj technické infrastruktury
- projektová příprava cyklotrasy Dolní Roličky v Lubině, vydáno SP, příprava
výběrového řízení na dodavatele (úsek cca 250 m) – realizace 2018
- projektová příprava cyklotrasy Kopřivnice – Závišice (úsek cca 950 m)
- projektová příprava revitalizace centra města (cyklostezka Kopřivnička) - dohodnuty
standardy pohybu cyklistů v tomto území (bude zónově označeno bez
materiálových úprav)
- Kde jsou problémy?
- zdlouhavé jednání o výkupech pozemků potřebných pro rozšiřování tras
- vandalismus - ničení stávajících cyklostezek neukázněnými řidiči
- realizace doprovodných opatření (Cykloboxy a Cyklisté vítáni – certifikace budov)

Doprava a mobilita

Na čem jsme pracovali?

Pěší doprava a bezpečnost
- Postupné doplňování a rekonstrukce sítě komunikací pro pěší - zvyšování
bezpečnosti, odstraňování bariér
- rekonstrukce komunikací pro pěší na ul. Lidické, ul. Štramberská (přechody),
rekonstrukce lávky pro pěší nad železniční tratí
- bezpečnostní opatření pro chodce a cyklisty na ul. Husova (zpomalovací
opatření, nasvětlení přechodů, chodník)
- příprava dalších rekonstrukcí a doplnění chodníků na ul. Hřbitovní, ul. Javorová
a Z. Buriana, Obránců míru (kolem silnice II/482)
- Kde jsou problémy?
- problematická koordinace stavebních prácí s majiteli inženýrských sítí
- zvyšování investičních nákladů vynucenými přeložkami inženýrských sítí

- pomalá úprava trasování pěších tras dle chování chodců – úprava vyšlapaných
tras/zkratek, zavedení jednotného materiálového řešení
- omezené možnosti města realizovat bezpečnostní opatření na komunikacích,
které nejsou v jeho majetku

Doprava a mobilita

Na čem jsme pracovali?

Statická doprava
- zavedení systému záchytných parkovišť mimo obytné zóny
- realizace - Kachlovka, KD Vlčovice, parkoviště za MÚ (probíhá)
- projektová příprava - Komerční banka, sídliště Sever
- intenzifikace parkování ve městě
- nízkorozpočtová opatření (doplnění dopravního značení resp. malé stavební
úpravy) – ul. Kadláčkova, ul. Průmyslový park (probíhá),

- Kde jsou problémy?
- zavedení regulace formou zpoplatnění parkovacích míst v centru města

- nerealizovatelné požadavky správců sítí (hlavně SmVaK) v rámci projektové
přípravy
- nedostatek parkovacích ploch zejména na sídlištích
- neukázněnost řidičů

Doprava a mobilita

Slabé stránky / Co připravujeme?

Slabé stránky
- absence jiho-východní tangenciály (areálem Tatry) – jedná se pouze o teoretickou
možnost průchodu

- stávající infrastruktura pro cyklisty není optimální pro pravidelnou dojížďku do
zaměstnání, spíše vyhovuje rekreačním potřebám – s tímto tvrzením v plném rozsahu
nesouhlasíme, všechny budované cyklostezky a trasy vedou do zaměstnání
(průmyslové zóny) či procházejí městem
- pouze nepřímý vliv na některé parametry zajištění dopravní obslužnosti – město
neprovozuje MHD, přesto umí potřeby obyvatel dostatečně zajistit v rámci příměstských
linek

Budoucí výzvy / připravujeme
- nová Analýza bezbariérovosti – podpořeno projektem OPZ
- Koncepce statické dopravy – podaná žádost o dotaci na SFŽP
- Plán udržitelné městské mobility – podaná žádost o dotaci na SFŽP

Zdraví a bezpečnost obyvatel

Mgr. Lenka Galiová
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Zdraví a bezpečnost
obyvatel

Na čem jsme pracovali?

Zdravotní plán
- vyhodnocení plnění ZP 2014 - 2016
- schválení nového ZP 2017 – 2019 - realizace aktivit:
- spolupráce s koordinátory na školách

- kurzy zdravého stravování pro žáky 4. a 8. tříd
- kurzy první pomoci s návštěvou záchranné stanice pro žáky 4. a 8. tříd
- zdravý vývoj komunikačních schopností dětí pro I. stupeň ZŠ (1187 žáků)

- Protidrogový vlak pro žáky i veřejnost (291 žáků + 149 veřejnost)
- vzdělávání v oblasti zdraví a péče o zdraví
- kurzy pro veřejnost v rámci MAP – zdravé stravování, logopedická péče,
péče o psychický vývoj dítěte ….
- kurzy pro pedagogy v rámci MAP – první pomoc, zvládání stresu, emoční
sebeobrana, …

Zdraví a bezpečnost
obyvatel

Na čem jsme pracovali?

Rozvoj mezigeneračních aktivit, podpora aktivního stárnutí a
neorganizovaného sportu
- Aktivní senior – 6. ročník - celoroční program pro seniory – sportovní, kulturní,
společenské a vzdělávací aktivity
- spolupráce s Dětským zastupitelstvem – Zábavné odpoledne pro seniory
- Aktivity pro všechny
- Pochod všech generací, Výstup na Everest, Běh rodným krajem Emila Zátopka, …
- Parky v pohybu
- rodinné vstupné na krytý bazén
- 20. sportovní hry zdravotně postižených

- Obnova infrastruktury pro sport a aktivní využití volného času
- rekonstrukce hřiště při ZŠ 17. listopadu
- obnova zahrady při MŠ v Mniší

Zdraví a bezpečnost
obyvatel

Slabé stránky / Co připravujeme?

Slabé stránky
- zvyšování průměrného věku obyvatel, růst počtu seniorů
- nedostatečná spolupráce se zdravotnickým sektorem, nezajištění kontinuální
spolupráce s odborníky na ochranu a podporu veřejného zdraví
- slabší schopnost reagovat na problémy v ochraně a podpoře veřejného zdraví
- nízká finanční podpora z vlastního dotačního programu Zdravého města

Budoucí výzvy / připravujeme
- Senior Point – projekt MSK – provozovatel Společně, o.p.s – 1 den v týdnu
- spolupráce s novou NNO – Centrum pro rodinu Kopřivnice, z.s.
- zlepšení spolupráce s lékaři v návaznosti na výstupy nového ZP, zvýšení
informovanosti o sociálních i nesociálních službách pro různé cílové skupiny

Místní ekonomika a podnikání

Ing. Lenka Šimečková
vedoucí oddělení strategického plánování

Místní ekonomika a
podnikání

Na čem jsme pracovali?

Podpora zaměstnanosti
- nezaměstnanost k 9/2017 – 4,0 % (603 uchazečů / 824 volných míst)
- Průmyslový park Kopřivnice – úprava příjezdové komunikace za účelem vytvoření
prostoru pro parkování nákladních automobilů

Spolupráce
- Rada pro rozvoj lidských zdrojů – 4x ročně
- Farmářské trhy – 4x ročně
- Snídaně s podnikateli – ARR, a.s., MSK

- Relax Day v dynamické rovnováze – HM Partners, s.r.o. – seminář o rovnováze
pracovního života a péče o zdraví
- Kopřivnické dny techniky – 06/2017 – 20 tis. návštěvníků
- další ročník 9. - 10. 6. 2018
- Lašská brána Beskyd – spolupráce v oblasti cestovního ruchu

Místní ekonomika a
podnikání

Slabé stránky / Co připravujeme?

Slabé stránky
- citlivá míra místní zaměstnanosti na hosp.vývoji (zejména automob.průmysl)
- slabší rozvinutí řemesel a drobného podnikání ve městě
- z hlediska cest.ruchu jde o tranzitní místo pro blízké turistické destinace
- oslabení poradenských činností zánikem Centra podnikání a rozvoje, s.r.o.

Budoucí výzvy / připravujeme
- vyhledání vhodného partnera/nájemce pro rekonstruovaný objekt v Sadu E. Beneše
- spolupráce s Brose

- Den ochrany ŽP a BOZP – 26.10.2017
- Mikulášské filmové představení děti všech základních a mateřských škol

Výchova a vzdělávání

Mgr. Michaela Rašková
vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Vzdělávání a výchova

Na čem pracujeme?

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP
- Město koordinuje a administruje zpracování MAP
- rok 2017 věnován rozvoji v oblasti budování znalostních kapacit → vzdělávání
pedagogů i široké veřejnosti (školení, workshopy, exkurse, sdílení zkušeností, …)
- rozšíření možnosti setkávání a sdílení zkušeností pedagogů i nepedagogů v celém
území ORP

Spolupráce s Dětským zastupitelstvem
- aktivní zapojení do aktivit města → prázdninový program Někdo ven?, Férová
snídaně, mezinárodní projekt O našem městě chceme rozhodovat s Vámi
(Erasmus+), Mládežnické fórum
- tvorba vlastních projektů → soutěž Nejchytřejší Kopřivničan, zábavné odpoledne
pro seniory - BINGO

Vzdělávání a výchova

Na čem pracujeme?

Mateřská a rodičovská centra
- Mateřské centrum Klokan – herna, miniškolička, vzdělávací akce, cvičení
- Rodinné centrum Heidi – herna, miniškolička, vzdělávací akce, cvičení

- Centrum pro rodinu Kopřivnice, z.s. – vzdělávací aktivity a sociální poradenství

Efektivní systém řízení IT na ZŠ zřizovaných městem
Kopřivnice
- definice minimálního technického standardu, zpracování rozdílové analýzy a návrhu
katalogu služeb
- zlepšení vybavenosti škol IT (ZŠ Lubina, ZŠ Alšova), příprava žádostí o dotace z
IROP zahrnující IT (ZŠ 17.listopadu, ZŠ E. Zátopka, ZŠ Mniší)

Vzdělávání a výchova

Slabé stránky / Co připravujeme?

Slabé stránky
- zpracovaná analýza VUR neobsahuje hodnocení stavu, interpretaci výsledků a
definici indikátorů, které se budou sledovat

- v auditu UR nejsou uvedena opatření reflektující cíle UR na školách (např. úspory
vody…)
- není zpracovaná analýza neformálního vzdělávání

Budoucí výzvy / připravujeme
- zpracování výstupů z analýzy VUR, zapracování připomínek dle auditu UR
- příprava analýzy neformálního vzdělávání za účelem lepšího zacílení grantových
výzev města
- zapojení MŠ Záhumenní do projektu Zdravá škola – naplňování standardů

Kultura a místní tradice

Ing. Lenka Heráková
manažerka volnočasových aktivit

Kultura a místní tradice

Na čem jsme pracovali?

Podpora aktivit v rámci dotačních programů města,
spolupráce s externími partnery
- nabídka aktivit pro všechny cílové skupiny
- podpora a spolupráce se 2 ZUŠ (krajská Zd. Buriana, soukromá MIS Music),
umělecké kroužky při Domu dětí a mládeže
- tradiční kulturní akce – Taneční soutěž Tatra – 50. ročník (11/2016), obecní ples,
divadelní přehlídka Kopřiva, seniorská odpoledne, Evropský svátek hudby …
- nové kulturní akce – Festival medu a písničky, přednášky a kulturní akce ve Vile
Machů, akce v Galaxii, rozšíření nabídky Katolického domu, koncerty v kostele
- podpora místních umělců při jejich prezentaci v zahraničí – především v rámci
partnerských měst. Příprava nového partnerství s Bánovcemi nad Bebravou

- muzea – 3 objekty (4 expozice) provozované Regionálním muzeem v Kopřivnici,
o.p.s. + soukromé Old Timer auto – moto muzeum

Kultura a místní tradice

Na čem jsme pracovali?

- Kulturní dům Kopřivnice, p.o.
- organizuje kulturní a společenské akce

- provozuje městskou knihovnu, vč. 5 poboček
- provozuje kino PULS
- Filmový klub
- Umění v kině – opera, balet, výstavy, koncerty vč. přímých přenosů
- Mámino kino – promítání pro rodiče s dětmi

- provozuje Infocentrum – mj. zajišťuje předprodej vstupenek

- Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.
- digitální vysílání – pravidelný televizní zpravodaj, přenosy zasedání
zastupitelstva
- spolupráce na digitalizaci materiálů o historii města – Kopřivnice – město
očima pamětníků – 3 díly, marketingové filmy o městě Kopřivnice, město
automobilů a Kopřivnické pexeso

Kultura a místní tradice

Slabé stránky / Co připravujeme?

Slabé stránky
- méně kvalitní a přehledná prezentace kulturních akcí na www města a městských
organizací

- chybí střednědobá koncepce městských organizací

Budoucí výzvy / připravujeme
- v r. 2018 nové www stránek Kulturního domu Kopřivnice
- oslava 70. výročí povýšení Kopřivnice na město – vyhlášen speciální dotační
program na podporu aktivit k tomuto tématu
- příprava oslavy výročí narození kopřivnického rodáka hudebního skladatele
Zdeňka Petra (2019) – spolupráce s ČT Ostrava a uměleckými školami z kraje
- rekonstrukce prostor na Fojtství – prostor pro kulturní a společenské akce
- rekonstrukce soc. zařízení + postupná obnova KDK (technika, drobnější investice
– financováno z nájemného)

Sociální prostředí

Mgr. Lenka Galiová
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Sociální prostředí

Na čem jsme pracovali?

Rozvoj sociálních služeb
- Komunitní centrum v Kopřivnici

- schválena dotace na realizaci, stavba v roce 2018
- plánované přemístění a rozšíření provozu denního stacionáře Kopretina a
propojení činností pobočky městské knihovny, mateřského centra a
nízkoprahového klubu v rámci jednoho objektu
- vytvoření potenciálu pro budoucí spolupráci různých partnerů a přípravu aktivit
pro veřejnost i specifické cílové skupiny
- Sociálně-terapeutické dílny

- projekt v hodnocení
- návaznost na deinstitucionalizaci zařízení v Nové Horce a vytvoření
chráněného bydlení v Kopřivnici

- Podpora samostatného bydlení – spolupráce s JINAK, o.p.s. (zatím 1 klient)

Sociální prostředí

Na čem jsme pracovali?

Osvěta, informovanost o sociálních službách
- Příprava nového komunitního plánu sociálních služeb
- 8/2017 – průzkum Mapování potřeb veřejnosti v soc. službách
- otevřená jednání pracovních skupin (senioři, osoby se ZP, osoby v tíživé situaci)
- Organizace tradičních informačních akcí a podpora poradenských služeb
- Den sociálních služeb – jarmark sociálních služeb, ocenění pracovníka v
sociálních službách
- 2. ročník Týdne pro rodiny – série aktivit organizovaných ve spolupráci s partnery
a poskytovateli sociálních služeb
- přednášky pro veřejnost – o SOS tlačítkách, o opatrovnictví, kurzy pro laické
pečující především o seniory (Diakonie ČCE)

Zvyšování odbornosti pracovníků v sociální oblasti
- Zapojení do projektů Sociální práce v MSK (IKOR), Podpora zkvalitnění a rozvoje
služeb pro osoby s duševním onemocněním (MSK) a Proklientská praxe úředníků
(Rozběh mysli z.s.)

Sociální prostředí

Slabé stránky / Co připravujeme?

Slabé stránky
- nedostatek aktivit zaměřených na destigmatizaci, snížení stereotypů o cílových
skupinách sociálních služeb

- chybí plán řešení situace v tzv. problémových lokalitách, snížení koncentrace osob
- nevyužité příležitosti pro zapojení rodin a škol do prevence sociální inkluze
- rezervy ve spolupráci s ÚP při poskytování dat umožňující monitoring

Budoucí výzvy / připravujeme
- nový terénní program – Sociální bydlení – prevence bezdomovectví – spolupráce s
Armádou spásy – vyčleněno 15 bytů ve městě – náhrada za AD pro matky s dětmi

- memorandum o spolupráci s MSK při výstavě a provozování domova pro seniory a
domova se zvláštním režimem v Kopřivnici
- setkání se zástupci obcí z širšího regionu – diskuse k zajištění financování společně
využívaných soc.služeb na území města

Globální odpovědnost

Ing. Lenka Šimečková
vedoucí oddělení strategického plánování

Globální odpovědnost

Na čem jsme pracovali?

Osvětové kampaně
- Do práce na kole – z Kopřivnice 31 týmů (Brose 22, úřad 8, SŠ 1), tj. 124 osob

- Den Země, Evropský týden mobility, Evropský den bez aut
- Vlajka pro Tibet
- podpora Fair Trade:

- místní Férová snídaně - 100 návštěvníků (partneři: Purpura, Jóga, Dětské
zastupitelstvo, Heidi rodinné centrum, uskupení maminek Food restart, ekofarma
Šťastní koza, farma Lička, ekofarma Mrkvička, semínka a oleje ze Starého Jičína ..)
- férové nebo bio produkty na akce s veřejností (káva, čaj, čokoláda, med...)

Dobrovolnictví
- zapojení se do akce Kola pro Afriku – spolupráce s Brose, 113 + 125 kol
- Sbírka vršků pro Jiříčka – spolupráce s Frenštátem pod Radhoštěm

Globální odpovědnost

Slabé stránky / Co připravujeme?

Slabé stránky
- neexistence partnerství v rozvojovém světě

Budoucí výzvy / připravujeme
- zapojení se do celorepublikových akcí – např. Skutečný dárek (Člověk v tísni)
- zapojení se do projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě (Fondem dalšího
vzdělávání, p. o. MPSV ČR)
- výpočet Ekologické stopy města a Uhlíkové stopy MÚ z dat za rok 2016

Děkujeme Vám za pozornost !

tým spolupracovníků z Kopřivnice 

