MĚSTO JESENÍK, MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

V Jeseníku 10.9.2012

Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální věci 
dne 5.9.2012

Zúčastnili se: Iva Mal￡Iva Malá, Alena Řehová, Mgr. Jitka Kaňovská, Mgr. Jiří Kovalčík – tajemník komise
Hosté: Jana Křivánková (vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jeseník), Ing. Marie Fomiczewová (starostka města Jeseník)
Omluveni: Bc. ���Renata Plevová, František Mencner

1. Uvítání – tajemník komise přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem jednání

2.  Společnost přátelská rodině
Kampaň Sítě mateřských center o.s. probíhá již od roku 2004  a je zaměřena na posílení rodiny ve společnosti a na podporu prorodinné politiky. Ti, kdo podporují rodiny v podobě nabídky bezbariérového prostředí, rodinných slev, snahou o zachování zdravého životního prostředí atd., mohou získat certifikát Společnost přátelská rodině (dále  jen SPR). 
Certifikát SPR mohou obdržet státní i soukromé společnosti a organizace (nejrůznějšího typu), kulturní instituce, školy, nemocnice, výrobní podniky a firmy, média, obce, úřady… Každý subjekt bude hodnocen podle specifických možností, které ve své oblasti může nabídnout. 
Základní kritéria hodnocení pro výše uvedené subjekty jsou následující: podmínky musí mít trvalý charakter (písemně stvrzený), žádné bariéry, dítě vítané, rodinné slevy, čisté a zdravé prostředí (nekuřácké) a ohleduplnost k životnímu prostředí. Návrhy jsou očekávány především z řad „uživatelů“, ale přihlásit se mohou i sami ti, kteří by chtěli certifikát obdržet. Dále specifická kritéria pro zaměstnavatele jsou tyto: zkrácené úvazky, flexibilní pracovní doba, sdílené pracovní úvazky, práce z domova, další formy podpory na pracovišti i mimo ně, zaměstnávání rodičů po rodičovské dovolené a osob starších padesáti let.
Certifikát SPR mohou získat jakékoliv zaměstnavatelské subjekty (státní i soukromé) – od malých rodinných firem až po velké mezinárodní. Nominace na certifikát SPR probíhaly do úterý 11. září 2012, v době jednání komise byly podány dva návrhy. Ve čtvrtek 13. září 2012 zasedne hodnotící komise SPR složená z významných osobností Olomouckého kraje a 9 října 2012 proběhne slavnostní vyhlašování a předávání certifikátu Společnost přátelská rodině. 
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí

3. MC Krteček Jeseník  
	Organizace se stěhuje do nových prostor v budově Lesů ČR na zámeckém náměstí, kde budou mít pronajatý byt – příští jednání komise proběhne v těchto prostorech
	Aktuálně také organizaci vyšel projekt „Od kočárků k podnikání“, jehož realizace bude probíhat od listopadu letošního roku po dobu dvou let
	Obsahem projektu je kromě podpory začínajícího podnikání také zřízení miniškolky v rámci MC Krteček Jeseník
	V následné debatě zazněly podněty k možným oborům podnikání, kde buď toto zcela chybí nebo kvalitní realizátoři mají dlouhé čekací lhůty – jedná se o manikúru a pedikúru, kosmetiku a úklid v domácnosti

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 
4. Obec přátelská rodině
Obce a města mohou i letos získat dotaci na aktivity podporující rodiny a titul Obec přátelská rodině roku 2012. Již pátý ročník celostátní soutěže pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) a Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PSP ČR) ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center. V letošním roce se však podmínky soutěže podstatným způsobem změnily. Vítězným obcím bude rozděleno celkem 6 milionů Kč.
Soutěž Obec přátelská rodině již čtyři roky podporuje realizování prorodinných opatření a aktivit v českých obcích a napomáhá k vytváření prorodinné atmosféry v české společnosti. Ročník 2012 je však koncipován tak, aby jednotlivé soutěžící obce a města předložily zpracovaný plán rozvoje rodinné politiky.
Vzhledem k náročnosti přípravy plánu rozvoje rodinné politiky, zejména v případě, že obce doposud nemají zmapované potřeby svých rodin, se letos posouvá uzávěrka přihlášek. Přihlášky do soutěže mohou obce zasílat do konce prosince. Odborníci poté vyhodnotí formulář, jenž je součástí přihlášky a samotný plán rozvoje rodinné politiky. Vítěze vyhlásí ministr práce a sociálních věcí v březnu 2013.
	V rámci jednání s MC Krteček Jeseník byly jako základní okruhy podpory rodiny vytipovány následující body
	Vytvoření tradice dnů pro rodiny a dalších akcí pro rodiny s dětmi

Zajištění provozu miniškolky
Podpora neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží
Propagace aktivit a dalších možností pro rodiny s dětmi (rodinné pasy apod.)
Rozšíření a zkvalitnění sítě dětských hřišť a dětských koutků
Bezbariérovost ve městě a mobiliář města 
Městské porodné (finanční plnění či jiná forma)
Podpora vícegenerační rodiny
	Paní starostka vznesla dotaz, zda je Odbor sociálních věci a zdravotnictví schopen sestavit takový dokument – k tomu bylo sděleno, že odbor je schopný jej zpracovat bez dalších nákladů na rozpočet města v průběhu měsíce září a října a následně předat k připomínkování a schválení
Stanovisko komise: 
Komise doporučuje Radě města schválit zapojení města Jeseník do soutěže Obec přátelská rodině roku 2012
Komise doporučuje Radě města uložit Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zpracování plánu rozvoje rodinné politiky, dle důvodové zprávy
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje zapojení města Jeseník do soutěže Obec přátelská rodině roku 2012, dle důvodové zprávy 
Rada města ukládá Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zpracování plánu rozvoje rodinné politiky, dle důvodové zprávy

5. Centrum sociálních služeb  
Aktuálně vyšla dotace na Centrum sociálních služeb Jeseník z výzvy Regionální rady Střední Morava na budování infrastruktury pro sociální služby, která však žádá finanční spoluúčast v řádu cca 16 mil. Kč
	Obsahem projektu je přeměna dvou nadzemních podlaží budovy Penzionu pro seniory Jeseník na Beskydské ulici na domov pro seniory, přístavba k budově s vytvořením dalšího zázemí a dvaceti lůžek domova pro seniory (celkem 44 lůžek) a denního stacionáře pro seniory 
	Rada města se na dnešním jednání rozhodla doporučit zastupitelstvu města připravit a zrealizovat výběrové řízení na zpracovatele vícestupňové projektové dokumentace stavby VSS. Na jednání ZM dne 13.9.2012  se předpokládá vedení diskuse o možnostech dofinancování této investice a i dalšího financování jejího provozu. 

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí a doporučuje pokračovat v záměru Centra sociálních služeb Jeseník

6. Dny seniorů 2012
Komisi byl předložen definitivní program Dnů seniorů 2012, který byl zveřejněn v měsíčním zpravodaji, JesInfo a budou vylepeny plakáty s programem (program je přílohou zápisu)
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 
7. Seniorpasy
Olomoucký kraj byl v dubnu požádán o projednání možnosti podpory Senior pasů, neboť došlo k situaci, kdy byla vytvořena slevová síť, ale nebylo možné požádat o kartu, protože Olomoucký kraj neschválil finanční spoluúčast. To se v průběhu letních měsíců změnilo a od července si může požádat o Senior pas také  občan s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje. Doba vyřízení je cca 4 týdny a registrovat se lze na www.seniorpasy.cz nebo získat papírovou přihlášku na Odboru sociálních věcí MěÚ Jeseník nebo v IC Jesenicka.
Senior pasy jsou projektem, který vznikl na podporu obyvatel od 55 let. Zapojení do projektu je zdarma. Projekt přináší ucelený a jednotný systém slev na výrobky a služby, poskytovaný držitelům karet Senior pas. Nabízené slevy ve výši 5 – 50% jsou primárně zaměřeny na zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale i spotřební nákupy.

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 

8. Euroklíče
Mezinárodní projekt Euroklíč už více než dvacet let efektivně pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých evropských zemích a zapouští kořeny i v USA. Asociace krajů ČR poskytla Národní radě osob se zdravotním postižením ČR záštitu pro přípravu a realizaci tohoto projektu na území ČR. Projekt euroklíčů má zajistit přístup na bezbariérové toalety a možnost využití dalších možností (výtahy, plošiny apod.) v rámci celé EU.
	Před cca tři čtvrtě rokem bylo osloveno město Jeseník s žádostí o přistoupení k projektu Euroklíčů, na základě projednání v RM byl podepsán příslib o spolupráci a následně byly vytipovány budovy, které mají bezbariérové toalety a v nichž by mohl být nainstalován zámek pro Euroklíče – jedná se o bezbariérovou toaletu v přízemí budovy na ulici Karla Čapka (IPOS) a bezbariérové toalety v přízemí a v patře v obchodním centru Alkron.
Národní radě osob se zdravotním postižením a Evropský institut pro udržitelný rozvoj následně podařilo získat dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj a Olomouckého kraje na pořízení zámků a Euroklíčů. Distribučními místy jsou pro Jesenicko jsou pobočky úřadu práce (Jeseník, Javorník, Zlaté Hory) a Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jeseník. Distribuce Euroklíčů je zdarma a jsou určeny zejména těm, kdo pravidelně cestují. 

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 

9. Fantazie bez hranic
Mgr. Kaňovská vyjednala možnost využití prostoru foyer Jesenické nemocnice pro výstavu výrobků v rámci soutěže Fantazie bez hranic – v termínu listopad a prosinec 2012 – dohodnutý termín zamluví Mgr. Kaňovská u paní Krhánkové
Tématicky bude soutěž tentokrát zaměřena na podzim a vánoce a mělo by se jednat spíše o plošné výrobky
Propagace proběhne v měsíčním zpravodaji, JesInfo a formou výlepu plakátů a tiskové zprávy 
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 
10. Bezpečnostní řetízky pro seniory
Na základě výzvy zveřejněné v JesInfo se přihlásilo dvacet tři osaměle žijících seniorů, kteří by měli zájem o bezplatnou instalaci bezpečnostních řetízků
Městské policii Jeseník se podařilo získat dotaci na instalaci bezpečnostních řetízků v rámci prevence kriminality v počtu 100 ks s tím, že dotace pokryje celkové náklady včetně instalace s předpokládanou realizací cca v říjnu letošního roku a společně s instalací bude také předána nálepka na dveře, která bude mít za cíl obsahem působit preventivně na seniory, než si někoho pustí do bytu. 
Souběžně by byl se souhlasem osob, u kterých se budou instalovat řetízky, sestaven seznam adres a osob, kam v případě výjezdu bude potřeba vézt kleště na přecvaknutí bezpečnostních řetízků
Do zářijového JesInfo se znovu zveřejní výzva k přihlášení se k bezplatné instalaci bezpečnostních řetízků s tím, že se uvede předpokládaný termín realizace, aby již přihlášení lidé měli zpětnou vazbu a nehlásili se znovu a bude rozšířen okruh o seniory nejen samostatně žijící
V návaznosti na bezpečnostní řetízky vznesla paní Kaňovská do diskuse podnět, kdy se seniory bavila o tom, že by raději místo bezpečnostních řetízků zdarma získaly slevu na dovoz obědů, kdy aktuálně platí 20 Kč za dovoz. K tomu byla vedena další diskuse nad bezplatností rozvozu ze strany Armády spásy ze Šumperku a levnějšího stravování z České Vsi. Bylo domluveno, že se ověří cena rozvozu obědů Střediska pečovatelské služby Jeseník a paní Kaňovská ověří informaci, od koho senioři, se kterými byla v kontaktu, obědy odebírají.
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí a podporuje realizaci záměru bezplatné instalace bezpečnostních řetízků osaměle žijícím seniorům
11. Realizace výstupů dotazníku v rámci městského porodného
Přebalovací pult – v Obchodním centru Alkron byl instalován na ženské bezbariérové toaletě výklopný přebalovací pult, který je možné využívat 
Instalace herních prvků – v rámci vytipovaných lokalit dojde v letošním roce k instalaci dvou sestav herních prvků – u bývalé sokolovny u hřiště na Šumperské ulici a na Seifertově ulici na travnaté ploše u evangelického kostela, třetí vytipovaná lokalita u areálu OP Prostějov směrem k sídlišti nebude realizována, protože se nepodařil získat souhlas konkursní správkyně
Slevy rodinné pasy PLL – Alena Řehová jednala ohledně poskytování slev v rámci rodinných pasů s Priessnitzovými léčebnými lázněmi s tím, že aktuálně poskytují slevy pouze na procedury, nikoliv na bazén, kluziště, minigolf apod., ale vzhledem ke změně vyhlášky o lázeňství a zhoršené situaci lázní se dá předpokládat, že nebude prostor pro poskytování těchto slev
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 
12. Prezentace poskytovatelů sociálních služeb
V kapli proběhne dne 12.9.2012 od 9 do 13 hodin akce Vidíme srdcem, kterou pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých a Středisko volného času Duha Jeseník
Akce je určena také jako prezentace poskytovatelů sociálních služeb a kromě toho bude probíhat doprovodný program  
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 

13. Závěry a úkoly
Ověřit cenu za dovoz obědů Střediska pečovatelské služby Jeseník – Jiří Kovalčík – do 16.10.2012
Ověřit informaci o ceně obědu a dovážky u seniorů – Jitka Kaňovská – do 16.10.2012
	Svolat další jednání komise pro rodinu a sociální věci na 16.10.2012 do MC Krteček Jeseník - Jiří Kovalčík – do 2.10.2012


Zapsal: Jiří Kovalčík

