Strategická pracovní skupina Lidé a komunity

Stav 2016
● Ostrava je kulturní metropolí, se
špič
kovými divadelními a operními
soubory, hudebními festivaly a
filharmonií.
● Ostrava je sídlem kulturních a
sportovních akcí národního i
mezinárodního významu lákajících
do regionu tisíce návštěvníků
nejen z České republiky.
● Poř
ádané akce a události se opírají
jednak o kvalitní a atraktivní
infrastrukturu a o unikátní
zkušenosti a knowhow
organizátorů.
● V rozsahu a kvalitězavedených
značek, nepočítámeli Prahu,
nekonkuruje Ostravěprakticky
žádné mě
sto v České republice.
● Zmíně
né a další dlouholeté a
zavedené značky mají ohlas i v
zahraničí a kroměnávštěvníků
těchto akcí, lákají k seberealizaci a
inspirují talentované mladé lidi,
kteří na několik let zakotví v
Ostravěa stávají se, někdy i
doživotně, součástí života města
nebo šíří jeho pověst ve světě.

Hlavní témata
Vrcholová kultura a sport

●

Vize 2030
V Ostravěse pořádají
mimořádné akce – špičková
kultura, mezinárodní konference,
výstavy a veletrhy mají
odpovídající prostor, včetně
využitých kulturních a
technických památek.

Návrh způsobu měření vize
● benchmark se svě
tovými
městy  význam a
unikátnost kulturních a
sportovních akcí (např.
dle počtu osobností, které
v Ostravěvystoupily)
● poč
et získaných ocenění
kulturních a sportovních
akcí v národním i
mezinárodním srovnání
● poč
et návštěvníků
kulturních a sportovních
akcí
● poč
et návštěvníků
kulturních a sportovních
akcí z jiných měst ČR a ze
zahraničí
● poč
et kulturních a
sportovních akcí a
organizací na území města
● infrastruktura pro
realizaci akcí světového
významu

● Specifický problém Baník  kvalitní
ligový klub do Ostravy patří.
➢ Analýza kulturního života ve
statutárním městěOstrava
➢ Analýza stavu potřeb kulturních
zařízení
➢ Koncepce rozvoje kultury
Statutárního města Ostrava 2014
 2020
➢ Strategie pro sport  v přípravě
➢ Souhrnná zpráva z interview s
osobnostmi.
● K úspě
chům Ostravy patří
dynamický nárůst infrastruktury
pro aktivní trávení volného času,
ale poptávka je ještěvětší!
● Ostrava je taneč
ní!!! Jsou zde
taneční školy na skvělé úrovni,
konají se akce pro veřejnost, tanec
přitahuje a spojuje lidi, taneční
tradice je zde velká.
● Poškozená image a rozvoj centra
města jako místa s výstavní
historickou architekturou,
koncentrací kulturních a
společenských aktivit a místa pro
aktivní trávení volného času.
● MHD není dostateč
něatraktivní
pro obyvatele, kteří využívají
kulturní a volnočasovou
infrastrukturu, zejména ve
večerních hodinách.

Aktivní trávení volného času,
zdraví a pohoda

●

●

●

●

Sportovní aktivity jsou nedílnou
● poč
et sportovních a
součástí vzdělávání všech dětí a
kulturních akcí a jejich
mládeže.
účastníků
Ostrava má nádherné a
● infrastruktura pro aktivní
exkluzivní historické centrum, do
trávení volného času
něhož jsou koncentrovány
obyvatel a její
investice. Centrum s nasvícenými
návštěvnost (vnitřní i
ulicemi a náměstím, osídlené
venkovní)
lákavou gastronomií, obchůdky a
● plochy pro aktivní trávení
kavárnami a inspirativním
volného času obyvatel a
veřejným prostorem. S centrem
její návštěvnost
města se ztotožňují obyvatelé
● poč
et organizací, které
celé Ostravy a scházejí se v něm.
vychovávají k aktivnímu
Ve městěvznikají a kultivují se
trávení volného času,
městské parky, vzniká prostor,
sportu, kultuře, zdravému
kde lidé rádi tráví volný čas a
životnímu stylu a
rekreačněsportují.
respektu k životnímu
Město aktivněvyužívá řeku,
prostředí
nábřeží a podporuje

● Chybí koncepce environmentální
výchovy a komunikace s obyvateli,
včetněfirem, s cílem zvýšit
spoluodpovědnost za podíl na
snižování emisí znečištění do
ovzduší a negativního vlivu na
životní prostř
edí v horizontu více
než deseti let.

➢ Koncepce rozvoje kultury
Statutárního města Ostrava 2014 
2020
➢ Strategie pro sport  v přípravě
➢ Koncepce rozvoje cyklistické
dopravy v Ostravě
➢ Strategický plán rozvoje systému
zeleněpro Statutární město
Ostrava
➢ Souhrnná zpráva z interview s
osobnostmi
● Ostrava je mimoř
ádná,
minimálněv rámci ČR, aktivitami
občanských iniciativ a bohatým
komunitním životem; některé z
iniciativ rozvíjejících se zdola se
dokáží rozvinout v akce
evropského významu.
● Mě
sto má pozitivum v mentalitě
lidí – Ostrava není "drbárna", není
to maloměsto  blíží se mentalitou
Praze, v něčem Prahu překonává

●

Rozvoj komunit

●

●

volnočasové aktivity obyvatel a
mládeže.
Město vzdělává obyvatele v
ekologickém myšlení a
podporuje environmentální
výchovu obyvatel.

● pestrost gastronomické
nabídky, zejm. v centru
města
● poč
et realizovaných
osvětových aktivit
● zvýšení pově
domí a
praktikování zdravého
životním stylu obyvateli
města

Město využívá své tvůrčí aktivity.
Oživuje a podporuje iniciativy a
aktivity jakou byla například
komunita pro kandidaturu na
město kultury v roce 2015 nebo
Evropské město sportu 2014.
Nápady a aktivity komunit,
sportovních, uměleckých a
kulturních spolkůa skupin jsou
městem vstřícněpodporovány.

● poč
et komunitních
iniciativ a aktivit na území
města
● poč
et skutečně
realizovaných projektů,
které vznikly aktivitou
místních komunit
● poč
et aplikovaných
nástrojůpodpory rozvoje
komunit
● poč
et ocenění, které
aktivity komunit získaly

●

●

●

●

– je zde všechno možné –
otevřenost, svobodomyslnost.
Ale také…. “Na jednu stranu
fascinující, internacionální, pak
nejednou ustrašenost – za
Moravskou branou zapomenutý
kraj”.
Komunitní život dostává,
především v centru města, nový
impuls  širší společenské
procesy, spojené se změnou
procesůa priorit lidí, mladší
generace se začínají projevovat.
U části lidí stále ještěpřetrvává
negativní uvažování 
neuvědomují si, jaké mají
možnosti; nemají chuťse do
něčeho pouštět; nízké
sebevědomí, neaktivní pracovní a
soukromý život.
Chybí terénní pracovník města,
který by koordinoval aktivity
kulturních organizací.

➢ Souhrnná zpráva z interview s
osobnostmi.
➢ Závěrečná zpráva z dotazníkového
šetření mezi mladými lidmi –
Ostrava, město ve kterém žiju!!!

●

●

Lidé a instituce v Ostravěse umí
domluvit a nacházejí společnou
ř
eč.
Ostrava přitahuje tvůrčí aktivitou
a unikátními příležitostmi pro
kulturní a kreativní průmysly díky
propojení s průmyslovou tradicí.
Je líhní nových a unikátních
uměleckých forem, vytváří nové
trendy v současném umění.

● úroveňspolupráce,
komunikace a koordinace
komunitních aktivit
● poč
et tvůrčích osobností,
které Ostravu navštívily

● V Ostravěsídlí tř
í univerzity a tři
Společenská role škol a univerzit
vysoké školy, řadu středních a
základních škol.
● Vysoká škola báň
ská  Technická
univerzita v Ostravědosahuje
mezinárodněvynikajících výsledků
v hodnocení kvality.
● Stř
ední školy v Ostravěpatří ve
srovnání k nejlepším v kraji.
● Malý a velký svě
t techniky lákají do
Ostravy za vzděláním a zábavou
ročněstatisíce návštěvníků.
● V Ostravěkaždý rok studuje
vysokoškolské obory více než
třicet tisíc studentů. Univerzity a
vysoké školy v Ostravěnabízejí
vysoce kvalitní vzdělání a atraktivní
a mnohdy unikátní technické,
přírodovědné i společenskovědní
obory. Velmi pozitivněje vnímáno
otevření lékařské fakulty
Ostravské univerzity.
● V Ostravěje hustá síťknihoven.
● Ostrava mů
že obrátit nedostatky
vzdělávací infrastruktury
(nepřítomnost prestižní velké
vědecké knihovny a atraktivních
muzeí), v historickou příležitost a
koncepčněbudovat špičková
zařízení pro rozvoj vzdělanosti a
současněpro zvýšení atraktivity

● Univerzity vytvář
ejí příležitosti
pro získání špičkového vzdělání
na světové úrovni.
● Univerzity sledují svě
tové trendy
ve svých oborech a přinášejí do
regionu inovace z vnějšku.
● Ostrava je známá jako univerzitní
město. Počet vysokoškolských
studentůtvoří čtvrtinu obyvatel
města, řada studentůje
přilákána ze zahraničí. Město
nabízí dobré podmínky pro to,
aby zde talentovaní a vzdělaní
lidé zakotvili na celý život.
● Ostrava je domovem pro
excelentní výzkumné týmy v
základním a aplikovaném
výzkumu v oborech jako je
mechatronika, robotika,
kyberfyzické systémy, průmyslová
automatizace, IT, biotechnologie,
nanotechnologie, měření a
regulace nebo zelené technologie
a lékařství.
● Starší obyvatelé mají aktivně
možnost se zapojit do
vysokoškolského života v rámci
Univerzity třetího věku a
předávat své znalosti a
zkušenosti mladým generacím.
● Na všech stupních škol jsou žáci a
studenti systematicky
vychovávání k podnikavosti, ke

● benchmark škol a
univerzit na národní i
světové úrovni
● poč
et studentůz jiných
měst, ze zahraničí
● poč
et zahraničních
expertůpůsobících na
místních univerzitách
● poč
et mezinárodních
studijních programů
● poč
et absolventů
univerzit, kteří zůstávají v
regionu
● poč
et studentů, kteří
dosáhli mimořádného
úspěchu na
mezinárodním poli
● poč
et studentůuniverzit
třetího věku
● poč
et studijních a
vzdělávacích programů
rozvíjejících podnikavost,
kreativitu, občanskou
aktivitu či schopnost
aktivněpoužívat cizí jazyk
● poč
et organizací
nabízejících neformální
vzdělávání, pestrost
témat
● infrastruktura pro
neformální vzdělávání
● poč
et účastníkůaktivit
neformálního vzdělávání

města, mimo jiné i pro mladé a
talentované lidi.

➢ Místní akční plán vzdělávání v ORP
Ostrava  v přípravě
➢ Rozvoj rovného přístupu ke
vzdělávání ve městěOstrava

● Systém sociálních dávek a podpory
v nezaměstnanosti je někdy až
kontraproduktivní  lidé nejsou
dostatečněmotivováni pracovat,
vznikají vyloučené lokality a roste
množství obyvatel nezačleněných
do společnosti, s tím souvisí
negativní jevy ve společnosti 
kriminalita, šedá ekonomika,
negativněvnímané “okupování”
veřejných prostranství
nezačleněnými obyvateli a odtud
pramenící snížený pocit
bezpečnosti, obtížnější vzdělávání
dětí ze sociálněvyloučených rodin.

Společenská soudržnost

kreativitěa ke kultivovanému
chování.
● Školy, veř
ejné instituce a firmy
soustředí svou pozornost na
ucelenou podporu aktivních a
podnikavých talentů.
● Na všech školách je poskytována
výuka ve více cizích jazycích.
● Od mateř
ských po vysoké školy
jsou rozvíjeny technické
dovednosti a obory, které
odpovídají aktuálním potřebám
zaměstnavatelůa investorův
regionu.
● Mě
sto nabízí excelentní
neformální vzdělávání pro
všechny obyvatele v každém
věku.
● Ostrava se umí vypoř
ádat se
sociálněvyloučenými lokalitami,
snižuje jejich počet a kultivuje je.
● Vzdě
lávací systém systematicky
podporuje a smysluplně
začleňuje obyvatele, kteří to
potřebují, do systému
vzdělávání.

● poč
et obyvatel, kteří jsou
ohrožení sociálním
vyloučením nebo jsou
sociálněvyloučeni
(přístup ke statkům 
zaměstnání, vzdělání,
bydlení...)
● poč
et sociálně
vyloučených lokalit na
území města
● udržitelná kapacita
sociálních služeb
● míra transformace
sociálních služeb

● Ve mě
stěžije značné množství
osob, kterým je obtížnědostupné
vyhovující bydlení, značné
množství osob jsou příjemci
doplatku na bydlení. Příspěvek na
bydlení cílí také na skupiny
obyvatel, které mohou být
ohrožené sociálním vyloučením,
č
asto jsou jimi rodiče
samoživitelé, senioři, mladé
rodiny s dětmi, dlouhodobě
nezaměstnaní, Romové, pracující s
nízkou mzdou (minimální mzda a
č
ástky jí se blížící apod.) a další.

➢ Strategický plán sociálního
začleňování Ostrava 20152018
➢ 4. Komunitní plán sociálních služeb
a souvisejících aktivit ve městě
Ostrava na období 2015  2018
➢ Plán prevence kriminality
Statutárního města Ostrava na
léta 2015  2016
➢ Stav romské menšiny na území
SMO
➢ Studie o stavu bezdomovectví v
Ostravě
➢ Podkladová analýza ke koncepci
bydlení
➢ Podkladová analýza ke koncepci
rodinné politiky SMO

● poč
et obyvatel
pobírajících dávky
● pocit bezpeč
nosti ve
městě
● míra výskytu
sociopatologických jevů

➢ Výzkum pocitu bezpečí v okolí
sociálněvyloučených lokalit a
dalších rizikových míst v Ostravě
➢ Plán protidrogové politiky SMO
20162020
➢ analýza potřeb občanův kontextu
sociálních služeb
➢ Koncepce transformace sociálních
služeb zajišťovaných p.o.
➢ Transformační záměry
poskytovaných sociálních služeb
➢ Analýza drogové scény v Ostravě

