MĚSTO JESENÍK, MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

V Jeseníku 9.1.2013

Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální věci 
dne 19.3.2013

Zúčastnili se: Iva Mal￡Iva Malá, Alena Řehová, Bc. ���Renata Plevová, František Mencner, 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)

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

2.  Dny pro rodiny 2013 a výsledky soutěže Obec přátelská rodině 2012
V rámci zpracování Plánu rozvoje rodinné politiky města Jeseník na roky 2012 až 2015 bylo jedním z cílů zrealizovat program dnů pro rodiny, který bude určitým ekvivalentem dnů pro seniory a bude obdobně nabízet pestrý program pro rodiny s dětmi
	Realizaci si vzalo na starost MC Krteček Jeseník, které podalo žádost o příspěvek z rozpočtu města a předpokládaný termín realizace je 23.-26.5.2013, schvalování příspěvku bude probíhat v rámci jednání dubnového zastupitelstva
	Aktuálně se pomalu rozbíhají přípravy dnů pro rodiny a vzhledem ke schválení Plánu rozvoje rodinné politiky Zastupitelstvem města Jeseník dne 18.12.2012 lze předpokládat, že by ke schválení příspěvku mělo dojít. 
	Program by se měl skládat z pestré palety aktivit, které by měly vznikat ve spolupráci MC Krteček Jeseník, MKZ Jeseník, SVČ Duha, Knihovny Vincence Priessnitze a dalších
	V zahajovací den čtvrtek by mělo proběhnout společné setkání zástupců rodin s vedením města ohledně potřeb rodin s dětmi na území města, v pátek aktivita MC Krteček Jeseník ve Smetanových sadech, v sobotu promítání v kině pro rodiny s dětmi se sníženým vstupným a v neděli divadlo pro rodiny s dětmi. Průběžně by měly probíhat také další aktivity spolupracujících organizací.
	V únoru byly vyhlášeny také výsledky soutěže Obec přátelská rodině 2012, v souvislosti s níž byl zpracováván plán podpory rodiny. Město Jeseník se umístilo ve své kategorii na šestém místě. 
	Informaci doplnila Alena Řehová, že když se dívala na města, která se umístila v soutěži výše, tak se obsahově mnoho nelišila od Jeseníku, ale zpravidla měla aktivity většího rozsahu v návaznosti na větší objemy svých rozpočtů vzhledem k většímu počtu obyvatel a objemu rozpočtu. Zároveň Alena Řehová v rámci mapování dalších měst narazila na zajímavý dotazník Města Třince, který měl za úkol mapovat potřeby všech rodin a byl by využitelný v rámci Dnů pro rodiny 2013, kdy by se mohl v průběhu jednotlivých programů vyplňovat a mohly by se získat nové informace ohledně potřeb rodin s dětmi. 
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí a navrhuje Radě města Jeseník schválit převzetí záštity města Jeseník nad Dny pro rodiny 2013
Návrh usnesení: Rada města schvaluje převzetí záštity nad Dny pro rodiny 2013, dle důvodové zprávy
3. Plán činnosti na rok 2013  
	Plán činnosti komise vychází z pokračujících úkolů z předcházejícího roku a je doplněn o další body jednotlivými členy komise pro rodinu a sociální věci 
	Plán činnosti komise na rok 2013
	Prověřit možnost  umístění kompenzační pomůcky pro nevidomé a slabozraké - akustických majáčků na budovy Veolia transport, Českých drah, Priessnitzovy léčebné lázně a.s. a OC Alkron - Iva Mal￡Iva Malá

Pokračovat v realizaci soutěže pro veřejnost, jejichž výsledek bude mediálně prezentován – Iva Mal￡Iva Malá
Zajistit subjekt pro realizaci projektu na akci k prezentaci neziskových organizací – Iva Mal￡Iva Malá
Mapovat možnosti zajištění záchranného systému na území města Jeseník – Renata Plevov￡Renata Plevová
Mapovat zájem seniorů o volnočasové aktivity, které nejsou v současnosti realizovány – Renata Plevov￡Renata Plevová
Čtvrtletně vyhodnotit výstupy dotazníku vyplňovaného v rámci městského porodného a navrhnout Radě města podněty, které z vyhodnocení vyplynou – Jiří Kovalčík
Pokračovat v prezentaci rodinných pasů veřejnosti pro zajištění dostatečné informovanosti – Alena Řehová
Vytipovat další možné slevy realizované v rámci rodinných pasů a prověřit možnost jejich realizace – Alena Řehová
	Pokračovat v prezentaci aktivit pro seniory v rámci bezplatného informačního letáku města a zajistit tak větší informovanost o aktivitách pro seniory – všichni členové komise
	Spolupracovat při realizaci dnů pro rodiny – Alena Řehová a další členové komise

Mapovat potřeby rodin s dětmi dalšími formami kromě dotazníku v rámci městského porodného – Alena Řehová
Stanovisko komise: Komise doporučuje Radě města vzít na vědomí Plán činnosti komise pro rodinu a sociální věci na rok 2013
Návrh usnesení: Rada města bere na vědomí Plán činnosti komise pro rodinu a sociální věci na rok 2013, dle důvodové zprávy
4. Akustické hlasové majáčky pro nevidomé a slabozraké
Město Jeseník i lázně navštěvují i zrakově postižení turisté  z celé České republiky. Tyto osoby většinou vlastní dálkové ovládání VPNO 1, které  pomáhá nevidomým a slabozrakým v orientaci v neznámém prostředí a navigaci pomocí zvuku. Toto dálkové ovládání aktivuje hlasový maják, který ohlásí nevidomému nebo slabozrakému  aktuální polohu a název budovy. 
	Již došlo k instalaci na budovu České pošty a v jednání je umístění na budovy Českých drah, Veolia Transport (autobusové nádraží) a Priessnitzových léčebných lázní. České dráhy a Priessnitzovy léčebné lázně 
	Zajištění umístění na OC Alkron je pro rok 2013 obsaženo také v plánu činnosti komise, která považuje umístění na budovu OC Alkron už kvůli umístění informačního centra v této budově za potřebné a užitečné. Z tohoto důvodu komise doporučuje zajištění umístění zakoupení a instalace na budovu OC Alkron.
	V návaznosti na projednávaný bod byl ještě přednesen návrh na opakovanou prezentaci Euroklíčů v JesInfo.
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí a doporučuje Radě města uložit Odboru stavebního úřadu, majetku a investic MěÚ Jeseník zajistit instalaci navigačního hlasového majáku na budovu OC Alkron
Návrh usnesení: Rada města ukládá Odboru stavebního úřadu, majetku a investic MěÚ Jeseník zajistit instalaci navigačního hlasového majáku na budovu OC Alkron, dle důvodové zprávy

5. Aktualizace KP
V současnosti je platný a schválený Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku pro roky 2011-2013 (schválen byl v 18 obcích regionu). Komunitní plán (v terminologii zákona o sociálních službách střednědobý plán rozvoje sociálních služeb) je podpůrný a strategický dokument pro oblast sociálních služeb. 
V letošním roce končí jeho platnost a pro zachování jeho aktuálnosti a podpory stávajících služeb a pro případnou možnost rozvoje služeb nových je potřeba mít oporu v platném a schváleném strategickém dokumentu.
V souvislosti s výše uvedeným započala v roce 2013 aktualizace komunitního plánu, tak, aby mohl být v jednotlivých dotačních řízeních uváděn jako relevantní strategický dokument, ve kterém je potřeba konkrétní sociální služby zakotvena.
Vzhledem k snižujícím se finančním prostředkům plynoucím do oblasti sociálních služeb bude stále větší tlak na zajištění jejich větší efektivnosti. Komunitní plánování je jedním z nástrojů zvýšení efektivity, protože přispívá k větší provázanosti sociálních služeb a pojmenovává chybějící služby v regionu. 
Vzhledem k tomu, že Jeseník je obcí s rozšířenou působností a první komunitní plán i první aktualizace proběhla pro toto území, aktualizace v tomto postupu pokračuje a jeho prezentace proběhla již na jednání třech ze čtyř mikroregionů.  
Připravovaná platnost aktualizovaného komunitního plánu je na roky 2014-2017 vzhledem k tomu, že se jedná o dokument střednědobého charakteru a zároveň se bude potkávat s první půlkou nového programovacího období a platností střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje. Prioritou je zejména udržitelnost stávající sítě sociálních služeb. 
Navrhovaný harmonogram byl oproti původnímu předpokladu mírně upraven:
	Schválení záměru Radou města Jeseník

Prezentace záměru poskytovatelům sociálních služeb na Jesenicku – leden 2013
Oslovení obcí se záměrem aktualizace komunitního plánu – leden-únor 2013
Aktualizace komunitního plánu – leden-květen 2013
Veřejné projednávání a připomínkování – červen 2013
Schvalování komunitního plánu v městech a obcích regionu – září-prosinec 2013
	Aktuálně probíhají jednání pracovních skupin, probíhají zpracování podkladových materiálů a příprava aktualizovaného komunitního plánu.

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí

6. Dotazník 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 108 dotazníků)
První otázka směřuje k plánování narození dalšího dítěte. Převažuje zde varianta spíše a určitě ne (49 %) 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 13 dotázaných vyjádřilo, že by rozhodně měli zájem a 21 rodin zvolilo variantu spíše ano. Z toho vyplývá, že zájem má trvalý charakter.
Třetí otázka mapovala potřebnost placeného hlídání dětí do 2 let věku, kdy opět většina by této nabídky nevyužila, ale 37 rodin uvedlo variantu určitě ano (12) nebo spíše ano (25).
Čtvrtá otázka směřovala k věku nástupu dětí do mateřské školy. Významnou převahou zvítězila odpověď ve 3 letech (73 %) následována variantou ve 4 letech (14 %)
Pátá otázka se ptala, zda ovlivňuje odpovědi u předchozích otázek ekonomická situace rodiny. Mírnou převahu měly odpovědi spíše ano a určitě ano (55 %)
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 46 % a spíše ano 35 %).
Sedmá otázka je první otevřenou a ptá se po chybějících aktivitách pro rodiny s dětmi na území města. Zde se projevila relativní spokojenost. Část podnětů vyplývá opět z neinformovanosti (placené hlídání menších dětí, plavání po děti) a další část se věnuje konkrétním věcem jako jsou například obnova letního kina, případně zřízení nových dětských hřišť.  
Osmá otázka se dotazuje na informovanost o rodinných pasech. Zde se projevuje dost podobná situace jako u předchozí otázky, kdy 54 % dotázaných rodin uvedlo, že nemá dostatek informací (určitě ne nebo spíše ne) 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. Dlouhodobým úkolem pak je opakovaná propagace rodinných pasů.
Devátá otázka mapuje využívání nebo plány na využití slev v rámci rodinných pasů. Zde uvedlo 62 % dotázaných variantu rozhodně ano nebo spíše ano, ale zároveň 25 % dotázaných uvedlo variantu nevím. Z toho lze dovodit opět nedostatečnou informovanost o možnostech slev, i přes opakované zveřejňování.
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.). Přesto v rámci debaty vzešel návrh na zaslání těchto podnětů firem, která rodinné pasy pro Olomoucký kraj zajišťuje a která by mohla s těmito soukromými subjekty jednat. Druhou variantou jsou místa, kde již slevy poskytovány jsou, ale vyplňující o tom evidentně neví. I v tomto případě se objevila potřeba opakované propagace. Tajemník komise byl pověřen úkolem zjistit, jak  se na základě jednání s Mgr. Podivínským podařilo do smlouvy o zajišťování rodinných pasů zapracována povinnost propagovat rodinné pasy a informovat o tom na dalším jednání komise. 
Jedenáctá otázka se dotazovala na spokojenost s počtem dětských koutků a dětských hřišť. Zde stále ještě většina 67 % dotázaných uvedla varianty spíše ne nebo určitě ne, ale  zde lze sledovat posun počtu odpovědí 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 ulice Bezručova, Kalvodova, část  Bukovic od areálu bývalého OP Prostějov směrem k budově ZŠ Jeseník, místní část Dětřichov a pás ulic od budovy soudu směrem po ulicích Čechova a Dukelská. Objevují se také další lokality jako park u knihovny.
	Třináctá otázka se zaměřila na bezpečnost a bezbariérovost města pro kočárky. Výsledek je spíše negativní (36 % 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, budova radnice, ale nejčastěji je zmiňována budova Karla Čapka (Ipos). Z dalších komerčních prostor jsou nejčastěji uváděny Česká spořitelna, Česká pošta a Elmont (servisní organizace ČEZ vedle Katovny). Dále byly uvedeny ulice Školní, most z ulice 28. října na Nábřežní ulici, přechod z polikliniky směrem k Albertu a bodla městské policie.
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. Nově se objevil podnět směrem k instalaci dalších přebalovacích pultů na úřadech a místností pro kojení. Mezi dalšími se objevily ještě zimní stadion, práce pro rodiče, dráha pro bruslení a další.
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 

7. Podnět OC Alkron – Mgr. Jitka Kaňovská
Členka komise Mgr. Jitka Kaňovská přednesla na jednání komise informaci, kterou získala ve škole, že v OC Alkron má docházet k okrádání dětí, kdy organizované skupiny mladistvých, které se pohybují v OC Alkron, obírají o peníze zejména mladší dívky docházející do tanečního studia zejména ve výtazích, kam nastoupí v poslední chvíli nebo v prostorech, které nejsou zajištěny kamerovým systémem
Zároveň uvedla, že v OC Alkron už mnoho obchodů není a stává se v podstatě místem hrůzy, kde se shromažďují nejrůznější pochybní lidé a naposled, kdy zde byla, tak byl rozbitý vstupní mechanismus platebního automatu na toalety, které byly volně přístupné a na dámských toaletách chybělo zrcadlo, které zde původně bylo.
Paní starostka uvedla, že tyto problémy vnímá, ale řešením není toto obchodní centrum uzavřít, ale hledat možnosti , jak tuto situaci řešit
Paní Kaňovská dále uvedla, že je ve městě mnoho heren, které také nepřispívají k ničemu dobrému a že by byla pro to, aby se jejich počet snížil. 
Paní starostka  na toto reagovala s tím, že v případě zákazu na jiných místech republiky se jednak snížil příjem z výnosu z loterií, ale také začaly vznikat nelegální herny. Navíc Zastupitelstvo města Jeseník cca před šesti lety schválilo obecně závaznou vyhlášku, kde bylo jasně stanoveno, že se počet heren nesmí dále zvyšovat a tento stav trvá.
Jako nejrizikovější čas, kdy je provozováno taneční studio v OC Alkron je doba cca od 13 do 16 hodin a jako možné řešení zazněl návrh doplnění kamer v místech, která jsou riziková (jednání s Petrem Pospíšilem jako provozovatelem OC Alkron), možnost zřízení dotovaného pracovního místa ostrahy na rizikovou dobu (dotace z ÚP – VPP, SÚPM, otázka příjemce této dotace) a také jednání o zvýšených kontrolách Městské policie Jesen￭kpolicie Jeseník v rizikových časech. 
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí a doporučuje zabývat se možnostmi řešení situace v OC Alkron

8. Fantazie bez hranic
Další pokračování soutěže je naplánováno s letní tématikou a informace bude zveřejněna v dubnovém měsíčním zpravodaji a JesInfo
Vernisáž a následná výstava proběhne 31.5.2013 ve foyer Kina Pohoda Jeseník – již je rezervováno.
Komisi byl předložen propagační plakát, který byl použit pro propagaci v měsíčníku a bude dále sloužit k propagaci na veřejnosti. 
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 

9. Sociální bydlení a systém prostupného bydlení
Komisi byl předem zaslán text Město a zajištění bydlení pro své občany, který obsahuje informaci ohledně systému prostupného bydlení jako jedné z moderních metod sociálního začleňování a také informace o rizicích spojených s prodeji nemovitostí, ve kterých zůstanou obyvatelé se smlouvou na dobu určitou (konkrétně aktuálně připravovaný prodej bytových domů Lipovská č.p.100 a Rejvízská č.p. 84)
Zároveň byla podána informace o novém občanském zákoníku, který nabude účinnosti k 1.1.2014, a který výrazně omezuje ochranu nájemníků bytu a např. výpovědní lhůty nechává zcela na dohodě smluvních stran a také zjednodušuje možnost dostat nájemce z bytu. Vzhledem k nevyrovnanému postavení obou smluvních stran je přitom velké riziko, že bude mít tato změna rozsáhlý dopad na mnoho rodin i jednotlivců, kteří budou shánět bydlení. 
	Komise byla informována také o připravovaném institutu bytové nouze, kdy by měla obec/město mít za povinnost zajistit minimální standart bydlení pro jednotlivce i rodiny, které přijdou o bydlení a mají trvalý pobyt na území dané obce nebo města. 
	Následně byla vedena debata ohledně těchto témat, ze které vyplynulo, že současný systém poskytování dávek je postaven velmi nemotivačně a zejména v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti vytváří již několikátou generaci mladých lidí, kteří nemají zájem o získání legálního zaměstnání, protože přebírají model chování svých rodičů. 
Zároveň bylo konstatováno, že stát má tendence přenášet mnoho povinností, na které však obcí nedá finanční prostředky a ta je nucena tyto povinnosti financovat z vlastních prostředků, což obce čím dál více uvádí do situace, kdy jim tento proces ubírá množství volných prostředků, které může využít dle svého uvážení. 
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 

10. Závěry a úkoly
Zajistit předložení samostatného materiálu ke Dnům pro rodiny 2013 do Rady města Jeseník s návrhem na převzetí záštity nad touto akcí – Jiří Kovalčík – do 30.4.2013
	Zaslat podnět k instalaci kompenzační pomůcky pro nevidomé a slabozraké - akustických majáčků na budovu autobusového nádraží – Iva Mal￡Iva Malá a Ing. Marie Fomiczewová – do 30.4.2013
	Zajistit předložení samostatného materiálu k instalaci kompenzační pomůcky akustického hlasového majáku na OC Alkron do Rady města Jeseník – Jiří Kovalčík – do 30.4.2013
	Zjistit u Mgr. Pavla Podivínského povinnost prezentace rodinných pasů zajišťující firmou a prezentovat zjištění na jednání komise – Jiří Kovalčík – do 30.4.2013
	Zajistit zaslání dopisu firmě zajišťující rodinné pasy podněty na rozšíření slev v rámci rodinných pasů směřujících na komerční subjekty, které vzešly z dotazníkového šetření v rámci městského porodného – Jiří Kovalčík – do 30.4.2013 
	Projednat se zástupci provozovatele bazénu v České Vsi zapojení do slevové sítě rodinných pasů – Renata Plevov￡Renata Plevová – trvá
	Zajistit přípravu článku k soutěži Fantazie bez hranic do JesInfo – Iva Mal￡Iva Malá a Jiří Kovalčík – do 5.4.2012
	Svolat další jednání komise pro rodinu a sociální věci na duben 2013 - Jiří Kovalčík – do 17.4.2013 

Zapsal: Jiří Kovalčík

