MĚSTO JESENÍK, MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

V Jeseníku 20.5.2013

Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální věci 
dne 14.5.2013

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)
Omluveni: Ing. Marie Fomiczewová (starostka města Jeseník)

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

2.  Podnět ke cvičebním prvkům a hřišti na Petanque
Dne 30.3.2013 byl na několik elektronických adres Městského úřadu Jeseník doručen email, který měl v předmětu uvedeno „Podnět pro jednání komise pro rodinu a sociální záležitosti. Autorem podnětu je Bc. Jaromír Knotek. 
	Předmětem podnětu je zřízení venkovního posilovacího hřiště a petanque hřiště pro seniory. V dopise jsou podrobněji popsány atributy jednotlivých hřišť a jsou v něm přiloženy také fotografie obdobných hřišť.
	Komise dostává podnět k projednání a vyjádření se k němu a dále dojde k postoupení tohoto podnětu Výboru pro strategický rozvoj a investice, který je příslušným orgánem města Jeseník pro rozhodování o obdobném typu investic. 
	Co se týče hřiště s venkovními cvičebními prvky, tak již s takovým záměrem přišlo občanské sdružení Movement, které si pronajalo pozemek v parku na Vodní ulici směrem k řece, ale nepodařilo se získat dotaci na instalaci stavebních prvků a aktuálně se čeká na další využitelné grantové výzvy
	Komise se dále zabývala vhodnými lokalitami pro realizaci záměru a jako nejvhodnější považuje následující prostranství
	Prostor mezi panelovými domy na Lipovské ulici za kotelnou
Parčík vedle prodejny Jednota na Lipovské ulici směrem do centra
Prostranství u Klubu seniorů na Dukelské ulici
Pozemek u Penzionu pro seniory na Beskydské ulici
Stanovisko komise: Komise doporučuje realizaci venkovních cvičebních prvků a hřiště na petanque v některé z doporučených lokalit a postupuje podnět Výboru pro strategický rozvoj a investice

3. Dny pro rodiny 2013  
	Na doporučení z posledního jednání komise pro rodinu a sociální věci byla městem Jeseník převzata záštita nad Dny pro rodiny 2013

Dny pro rodiny 2013 mají již definitivní program, do jehož přípravy se zapojili jako hlavní nositel MC Krteček Jeseník a dále FIT:KO Jeseník, Hnutí Brontosaurus Jeseníky, Informační centrum Jesenicka, Knihovna Vincence Priessnitze, Komise pro rodinu a sociální věci, Lesy ČR, Městská kulturní zařízení, Priessnitzovy léčebné lázně, Sdružení pro alternativní vzdělávání v Jeseníku, Středisko volného času DUHA Jeseník.
	V rámci dnů pro rodiny probíhá také soutěž, kdy na propagačních plakátech je celkem pět různých slov a při jejich sesbírání a uvedení na závěrečném bodu programu (divadlo v kapli), dostanou účastníci odměnu
	Prezentace programu by měla proběhnout na tiskové konferenci pořádané městem Jeseník, je potřeba ověřit přesný termín konání – zjistí Jiří Kovalčík
	Ve čtvrtek 30.5.2013 proběhne na radnici od 15 do 16 hodin setkání rodičů a prarodičů se zástupci města. Paní starostka má v tuto dobu ustanovující valnou hromady MAS Vincence Priessnitze, proto se nebude moci jednání zúčastnit. Aktuálně se řeší zástupce města Jeseník. Bylo by dobré, kdyby se jednání mohl zúčastnit pan místostarosta. Účast na jednání nabídla také Renata Plevová. 
	Byla podána žádost o snížení pronájmu kaple na nedělní pohádku. Tuto žádost musí projednat Rada města Jeseník a doposud není známa informace, zda toto proběhlo. Situaci ověří Jiří Kovalčík. 
Pro úspěšnou realizaci je potřeba zajistit dofinancování Dnů pro rodiny 2013 ve výši 5.000 Kč. Iva Mal￡Iva Malá doporučila oslovit Campa-net, který by mohl akci podpořit. V případě neúspěšného jednání nabídla Renata Plevov￡Renata Plevová, že by byla ochotna se částečně finanční podílet na dofinancování. 
Pro další propagaci by bylo dobré mít k dispozici elektronickou verzi plakátu s programem. Alena Řehová požádá Studio 4 o jeho zaslání. 
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí
4. Návrh účasti v projektu ProGam.cz
Český institut pro výzkum závislostí zaslal městu Jeseník nabídku na zapojení se do projektu snižování či minimalizace kriminality a sociálních dopadů provozování sázkových her a loterií v obcích a městech ČR s názvem ProGam.cz a ProblemGambling.cz.  
	Účast obcí a měst v projektu je bezplatná a aktivity nesměřují k úplnému zákazu, ale regulačním mechanismům směrem k propagaci a realizaci sázkových her a loterií. Zapojení do projektu proběhne formou podpisu „Dohody o přistoupení ke statutu projektu ProGam.cz“ a jedinou povinností města je dodávat podklady pro zmapování hazardu a zpracování komunitní analýzy. 
	Projekt vychází z mezinárodních zkušeností s regulací sázkových her v zahraničí a nabízí mimo jiné zpracování komunitní analýzy, která doporučí určitá opatření směřující k omezení rizik spojených s hernami. 
	Město Jeseník má vyhlášku, která reguluje počet heren na území města a brání vzniku nových. Zároveň v souvislosti s tím je ucelený přehled o hernách na území města. Zapojení do projektu však nabízí možnost dalších opatření, která sníží rizika spojená s hernami. Konkrétní příklad je uveden v příloze, kde je vývoj situace popsán na konkrétním případu města Vsetín. 
	Členové komise se v následné debatě shodli, že počet heren a jejich celkové umístění a propagace vnímají negativně a podporují snahy o využití opatření pro snížení rizik spojených s hernami. 
	Znění dohody bylo konzultováno s právníkem, který vyjádřil potřebu přesnějšího definování způsobu zapojení města Jeseník, protože ve smlouvě je definováno velmi vágně a nepřesně. Proto bude předložen návrh na uzavření dohody Radě města Jeseník po ujasnění těchto bodů na základě konzultace a upřesnění s realizátory projektu.
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí a doporučuje Radě města účast v projektu ProGam.cz

5. Fantazie bez hranic
Postupně se blíží termín uzávěrky předkládání vlastnoručních výrobků do soutěže Fantazie bez hranic. V aktuálním pokračování soutěže je vzhledem k výstavnímu prostoru ve foyer Kina Pohoda Jeseník zájem zejména o prostorové výrobky, které lze postavit na podlahu.
	V Jesenické nemocnici po poslední výstavě využívá prostor k vystavování prací žáků Základní škola Jeseník a má to úspěch.
	Dále byla vedena diskuse o nevyužitém prostoru předsálí a chodby v budově Městského úřadu Jeseník na ulici Karla Čapka (Ipos). Mgr. Kaňovská projevila zájem o využití těchto prostor. Bylo domluveno, že osloví ředitele Správy majetku města Jeseník Ing. Petra Žažu.
	Mgr. Kaňovská dále nabídla na vernisáž výstavy Fantazie bez hranic vystupující na housle a harmoniku. 
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí

6. Aktualizace komunitního plánu
Dle harmonogramu probíhá jednání pracovních skupin a výstupy v rámci aktualizace komunitního plánu by měly být hotovy v první polovině června. 
	Aktuálně do procesu zasáhl požadavek Olomouckého kraje, který je směřován na obce s rozšířenou působností a pověřené obce, které mají určit své preference v sociálních službách a také zpracovat, jakou formou a v jakém rozsahu podporují tyto obce sociální služby (finance, prostory,…). Dotazník má být vyplněném do 14.6.2013.
	Celá tato snaha směřuje zejména ke snaze o udržení financování sociálních služeb, protože každý rok se objem peněz na sociální služby snižuje a na kraj by v budoucnu mělo přejít rozhodování o financování sociálních služeb. 
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 

7. Předváděcí akce pro seniory
Na Jesenicku se aktuálně pohybuje nová firma nabízející účast na předváděcích akcích pro seniory a účastníky se snaží lákat před obchodními domy. Nikde nelze dohledat webové stránky této firmy a také pozvánky v písemné podobě nejsou distribuovány. 
Komise následně vedla diskusi o rizicích spojených s předváděcími akcemi pro seniory a shodla se na tom, že by bylo potřeba se dané problematice více věnovat například zveřejněním článku v JesInfo.
Tajemník komise na příští jednání komise zajistí další podklady k dané problematice a komise se jí bude dále věnovat.
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 

8. Závěry a úkoly
Zjistit termín tiskové konference a projednání odpuštění části nájmu v kapli – Jiří Kovalčík – do 24.5.2013
	Zajistit od Studia 4 elektronickou verzi programu Dnů pro rodiny 2013 na propagaci – Alena Řehová – do 17.5.2013
	Zajistit podklady pro možnosti informování o rizicích spojených s předváděcími akcemi – Jiří Kovalčík – na další jednání komise
	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 22.5.2013 
	Projednat se zástupci provozovatele bazénu v České Vsi zapojení do slevové sítě rodinných pasů – Renata Plevov￡Renata Plevová – trvá
	Svolat další jednání komise pro rodinu a sociální věci na 18.6.2013 - Jiří Kovalčík – do 17.4.2013 

Zapsal: Jiří Kovalčík

