MĚSTO JESENÍK, MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

V Jeseníku 16.11.2012

Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální věci 
dne 13.11.2012

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

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

2.  Plán podpory rodiny
Komisi byl předložen plán rozvoje rodinné politiky, který obsahoval všechny plánované rozvojové cíle, je potřeba již doplnit jen některé faktické údaje k občanské a technické vybavenosti města Jeseník
	Doplnění faktických podkladů je domluveno do konce týdne, pak bude odesláno k připomínkování a do středy musí být vloženo jako materiál do RM
	Komise vedla diskusi nad zapracováním mezigenerační spolupráce mezi seniory a dětmi například formou vzájemného vystoupení na akcích a bylo domluveno, že se zapracuje jako další rozvojový cíl – Iva Mal￡Iva Malá navrhnula rozšířit také o zdravotně postižené
	Dále bylo domluveno, že se do infrastruktury pro rodiny s dětmi doplní také zajištění zdravotní péče a poradenství na území města Jeseník
	Dalším tématem bylo zapracování rozšíření webu města o sekci pro rodiče s dětmi do rozvojového cíle k informovanosti – tajemník komise zapracuje do plánu a projedná konkrétní podobu realizace s Ing. Věrou Janků, která má na starosti obsahovou stránku webu města
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí a doporučuje Radě města Jeseník doporučit Zastupitelstvu města Jeseník schválení Plánu rozvoje rodinné politiky města Jeseník pro roky 2012-2015

3. Senioři v zařízeních sociálních služeb mimo Jeseník  
Renata Plevov￡Renata Plevová uvedla, že společně s paní starostkou byly v Domově důchodců v Kobylé nad Vidnávkou navštívit uživatele, kteří pocházejí z Jeseníku – pro ně to bylo velkou vzpruhou, že na ně někdo myslí
	V návaznosti na to Renata Plevov￡Renata Plevová zmínila, že je předběžně domluvena s vedoucími zařízení mimo Jeseník, kde jsou uživatelé původem z Jeseníku, že ji bude poskytnut seznam těchto uživatelů – v návaznosti na to bude domluven další postup včetně případných návštěv těchto zařízení
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí
4. Výstupy dotazníku k městskému porodnému
Výstupy z dotazníku k městskému porodnému byly členům komise rozeslány předem a představují už poměrně reprezentativní vzorek názorů a potřeb rodin s dětmi na území města Jeseník (aktuálně je vyplněno 82 dotazníků)
	Jako jeden z podnětů zaznělo, aby i v případě neschválení městského porodného byl dotazník rodinám, které jsou zvány na vítání občánků, zasílán i nadále – k tomu zazněl návrh, že v takovém případě by měl být dotazník přejmenován na dotazník k mapování potřeb rodin s dětmi
	První otázka směřuje k plánování narození dalšího dítěte. Převažuje zde varianta spíše a určitě ne (53 %) a zároveň se zvyšuje počet osob, které uvádějí variantu nevím
Druhá otázka se ptá po zájmu o stavební parcelu na rodinný domek. Většina dotázaných odpověděla  spíše ne nebo rozhodně ne, ale zároveň se 8 dotázaných vyjádřilo, že by rozhodně měli zájem a 17 rodin zvolilo variantu spíše ano.
Třetí otázka mapovala potřebnost placeného hlídání dětí do 2 let věku, kdy opět většina by této nabídky nevyužila, ale 27 rodin uvedlo variantu určitě ano (8) nebo spíše ano (19)
Čtvrtá otázka směřovala k věku nástupu dětí do mateřské školy. Významnou převahou zvítězila odpověď ve 3 letech (78 %) následována variantou ve 4 letech (12 %)
Pátá otázka se ptala, zda ovlivňuje odpovědi u předchozích otázek ekonomická situace rodiny. Mírnou převahu měly odpovědi spíše ano a určitě ano (54 %)
	Šestá otázka se věnovala oblasti využívání služeb zařízení, které zajišťují aktivity pro rodiny s dětmi. Zde uvedlo 78 % rodin, že mají zájem o využívání těchto služeb (určitě ano 53 % a spíše ano 25 %).
Sedmá otázka je první otevřenou a ptá se po chybějících aktivitách pro rodiny s dětmi na území města. Zde se velmi projevuje zejména neinformovanost obyvatel, protože mnoho uvedených aktivit funguje, jen o nich rodiny evidentně neví. 
	Osmá otázka se dotazuje na informovanost o rodinných pasech. Zde se projevuje dost podobná situace jako u předchozí otázky, kdy 55 % dotázaných rodin uvedlo, že nemá dostatek informací (určitě ano nebo spíše ano) i přesto, že jsou opakovaně v JesInfo zveřejňovány informace o rodinných pasech a také v IC Jeseník a v MC Krteček Jeseník jsou informace o rodinných pasech k dispozici. Přesto by mohlo v rámci předání informací na vítání občánků dojít také k předání informačních letáků o rodinných pasech.
	Devátá otázka mapuje využívání nebo plány na využití slev v rámci rodinných pasů. Zde uvedlo 29 % dotázaných, že neví. Z toho lze dovodit opět nedostatečnou informovanost o možnostech slev.
	V následující desáté otázce měli dotázaní odpovědět na to, kde by uvítali slevy v rámci rodinných pasů. Odpovědi jdou shrnou do dvou kategorií. První je soukromý sektor, kde lze k těmto slevám těžko někoho přesvědčit (např. lékárny, knihkupectví apod.) a druhou jsou místa kde již slevy poskytovány jsou, ale vyplňující o tom evidentně neví. V návaznosti na to se komise shodla, že by bylo vhodné v JesInfo zveřejnit reakci na výstupy dotazníku, kde budou shrnuty slevy v rámci rodinných pasů a další oblasti, kde se informace nedostávají k příjemcům. 

Jedenáctá otázka se dotazovala na spokojenost s počtem dětských koutků a dětských hřišť. Zde stále ještě většina 68 % dotázaných uvedla varianty spíše ne nebo určitě ne, ale  zde lze sledovat posun od určitě ne ke spíše ne.
	Dvanáctá otázka v návaznosti na předchozí mapuje lokality s chybějícími dětskými hřišti. Nedávno došlo k instalaci nových herních prvků na ulicích Seifertova a Šumperská. Mělo dojít také k realizaci herních prvků u areálu bývalého OP Prostějov směrem k sídlišti, ale nepodařilo se získat územní souhlas konkurzního správce, proto byla realizace posunuta. Z lokalit, které se objevují opakovaně, lze jmenovat ještě ulice Kalvodova, část Dětřichov a pás ulic od budovy soudu směrem po ulicích Čechova a Dukelská. Objevují se také další lokality, ale od nich je buď hřiště nedaleko (např. autobusové nádraží – Smetanovy sady) nebo není reálné zde hřiště postavit (např. ulice Tovární)
	Třináctá otázka se zaměřila na bezpečnost a bezbariérovost města pro kočárky. Výsledek je spíše negativní (37 % uvedlo spíše ne a 18 % určitě ne).
Čtrnáctá otázka má za cíl pojmenovat konkrétní místa, kde je problém s bezbariérovostí. Z budov v majetku města se prakticky pokaždé objevují budovy Městského úřadu Jeseník na ulici Tovární i budova radnice, ale nejčastěji je zmiňována budova Karla Čapka (Ipos). Z dalších veřejných prostor jsou nejčastěji uváděny Česká spořitelna a Česká pošta.
	Patnáctá otázka se ptá na další konkrétní věci, které dotázaní postrádají pro rodiny s dětmi postrádají. I odpovědi na tuto otázku se dají shrnou do dvou kategorií. První jsou komerční aktivity, které město realizovat nemůže nebo nemá možnost je ovlivnit (cukrárna, restaurace s kvalitním dětským koutkem) nebo o nich nejsou lidé informováni. 
	Komise se shodla, že bude do JesInfo nachystán článek, který bude v návaznosti na zjištění z dotazníku informovat o aktivitách, které jsou uvedeny jako chybějící, ale pouze o nich není povědomost mezi širokou veřejností. Informace o zveřejňování informací bude doplněna také do dotazníku. 
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí

5. Podnět ke zveřejnění krizových čísel
Pan Smaha, který je občanem města Jeseník, má průkaz ZTP/P. Oslovil tajemníka komise a později také předsedkyni komise s žádostí o zpracování seznamu krizových čísel
	Seznam bude zpracován v nejbližší době a komise probírala také možnost jeho zveřejnění v rámci JesInfo
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 


6. Fantazie bez hranic
Dne 1.11.2012 proběhla vernisáž výstavy vlastnoručních výrobků v rámci soutěže Fantazie bez hranic ve foyer Jesenické nemocnice. Výstava zde bude instalována do konce roku
Na výstavě se sešlo mnoho výrobků, které zaplnily velkou část foyer, vernisáže se zúčastnila starostka města Jeseník, která předávala ocenění za účast, dále vystoupil dětský flétnový sbor Písklata ze Základní školy Žulová a vernisáže se účastnili také zástupci Základní školy Jeseník včetně žáků, zástupci OU Lipová a také další zástupci z řad veřejnosti
Výstava byla hodnocena pozitivně a komise se shodla na vhodnosti jejího pokračování s tím, že by se prostorem pro příště mohlo stát foyer kina
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 
7. Diskuse
Renata Plevov￡Renata Plevová informovala komisi o tom, že má v plánu uspořádat maratón, jehož výnos by ráda věnovala nějakému handicapovanému sportovci. Nezná však nikoho vhodného a proto chtěla požádat o radu, kdo by byl vhodný – na koho konkrétně věnovat výnos této benefiční akce. Členové komise se domluvili, že se pokusí promyslet a navrhnout Renatě Plevové vhodného jednotlivce nebo organizaci. 
Komise se dohodla, že další jednání proběhne v lednu následujícího roku na radnici
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 

8. Závěry a úkoly
Zpracovat doplnění Plánu rozvoje rodinné politiky – Jiří Kovalčík – do 19.10.2012
	Rozeslat k připomínkování plán rozvoje rodinné politiky – Jiří Kovalčík – do 19.10.2012
	Svolat další jednání komise pro rodinu a sociální věci - Jiří Kovalčík – leden 2013

Zapsal: Jiří Kovalčík

