MĚSTO JESENÍK, MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

V Jeseníku 11.4.2012

Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální věci 
dne 27.3.2012

Zúčastnili se: Iva Mal￡Iva Malá, Alena Řehová, Bc. ���Renata Plevová, Mgr. Jitka Kaňovská, František Mencner, Mgr. Jiří Kovalčík – tajemník komise

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

2.  Projekt Sociální integrace na Jesenicku
Tajemník komise omluvil Ing. Martinu Mařákovou, která měla přijít prezentovat projekt, která vzhledem ke komplikacím s vyhlašováním výběrového řízení nemohla na jednání komise dorazit. Následně předal členům komise prezentaci projektu a seznámil členy s jednotlivými aktivitami projektu
Poskytovatelem dotace je Ministerstvo práce a sociálních věcí skrze Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3.2 – Podpora soc. integrace příslušníků romských lokalit. Zahájení projektu bylo 1. 6. 2011 a ukončení projektu bude k 31. 5. 2015. Celkový rozpočet projektu cca 20 mil. Kč a je z něj financováno cca 15 pracovních míst. Cílem projektu je podpora zaměstnanosti, neziskových organizací a zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb.
Projekt obsahuje celkem sedm klíčových aktivit
	Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu: Obsahem této aktivity je tvorba kvalitativní analýzy uživatelů sociálních služeb, s ohledem na nákladovost a efektivitu služeb poskytovaných v rámci projektu. Cílem analýzy je srovnání současného stavu poskytovaných sociálních služeb se situací po ukončení realizace tohoto projektu. Součástí analýzy budou dvě formativní (průběžné) analýzy a jedna analýza sumativní (závěrečná). Realizátorem aktivity jsou Sociotrendy. 
	Podpora cílové skupiny k ekonomické stabilizaci v oblasti finanční gramotnosti a přímé pomoci oddlužování rodin a jedinců: obsahem aktivity je vzdělávání sociálních pracovníku (neziskových organizací, městských úřadů, úřadu práce), kteří budou následně schopni poskytovat protidluhové poradenství, přímé poskytovaní protidluhového poradenství do doby ukončení vzdělávání a realizace protidluhové kampaně. Realizátorem aktivity je Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.
	Koordinační činnosti a metodická podpora pracovníků v sociálních službách na poli terénní práce a síťování poskytovaných terénních služeb pro cílovou skupinu: Cílem této aktivity je zajištění podpory pracovníků v sociálních službách na poli terénní práce, metodické sjednocení postupů práce terénních pracovníků a propojení poskytovaných služeb pro cílovou skupinu, vytvoření standardizovaného modelu spolupráce pracovníků v sociálních službách a vytvoření komunikační platformy terénních forem. Realizátorem aktivity je Člověk v tísni, o.p.s.
	Terénními programy ke zvyšování sociálních a profesních dovedností cílové skupiny s podporou ambulantní formy fakultativních činností odborného poradenství a motivačních seminářů: Obsahem této aktivity je poskytování sociální služby terénní programy pro přímou práci a realizace fakultativních služeb – poskytování odborného poradenství a motivačních seminářů. Tato aktivita je spojena s investičním projektem SKP Boétheia, jehož obsahem je odkup, rekonstrukce a vybavení azylového domu na ulici Otakara Březiny. Realizátor vzejde z výběrového řízení v květnu 2012.
	Zajištění terénní sociální práce zaměřené na osoby s návykovým jednáním: Cílem této aktivity je práce s osobami závislými na návykových látkách a minimalizace zdravotních rizik vyplývajících z jejich životního stylu pro společnost. Dále dojde ke zpracování manuálu pro pracovníky v terénních službách, kteří se s osobami závislými na návykových látkách a ohrožených návykovým jednáním mohou setkat. Realizátorem aktivity je Darmoděj o.s.
	Zajištění služeb prevence proti sociálnímu vyloučení a kriminalitě dětí a mládeže: Obsahem této aktivity je rozšíření provozu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež o víkendy a kontaktování dětí a mládeže přímo v terénu, které by mělo vést k docházce do zařízení, čímž se sníží potulka mladých lidí po městě a  zároveň to povede ke snížení rizika sociálně patologických jevů a smysluplnému využití volného času dětí a mládeže. Realizátorem aktivity je Darmoděj o.s.
	Nastavení mezioborové spolupráce realizace sociální rehabilitace formou přímé pomoci cílové skupině zpět na trh práce: Smyslem aktivity je propojit a zkvalitnit již existující poskytování služeb v oblasti zaměstnanosti, tzn. vytváření metodických materiálů, odborné školení pracovníků, prohloubení spolupráce mezi klíčovými institucemi v regionu. Kromě toho je obsahem aktivity také přímá práce s uživateli s cílem obnovení ztracených pracovních návyků a dovedností pro návrat do pracovního procesu. Realizátorem aktivity je Zahrada 2000 o.s.

Administrace projektu: Obsahem je zpracování výběrových řízení na jednotlivé aktivity projektu, zpracovávání průběžných a závěrečných zpráv, dohled nad realizací klíčových aktivit, nastavení spolupráce jednotlivých realizátorů klíčových aktivit, uspořádání workshopů a závěrečné konference. Realizátorem aktivity je Středisko rozvoje sociálních služeb o.p.s.
	Mgr. Kaňovská vznesla dotaz, zda by nebylo lepší v regionu s vysokou nezaměstnaností použít finance raději na přímé zaměstnávání a jakým způsobem se kontroluje činnost občanského sdružení Darmoděj – k jinému možnému využití dotačních finančních prostředků vysvětlil tajemník komise, že realizace projektu vychází z nastavení operačního programu a aktuálních výzev, které přímé zaměstnávání neumožňují, situace tak byla taková, že finanční prostředky šly využít na podporu sociálních služeb, nikoliv na přímé zaměstnávání lidí; kontrola činnosti občanského sdružení Darmoděj v rámci projektu probíhá v rámci monitorovacích zpráv, které jsou předkládány každý měsíc, v rámci příspěvku z rozpočtu města je standartně podávána závěrečná zpráva, ve které jsou uvedeny statistiky pro aktuální rok, které vycházejí ze software, které organizace používá, kromě nich je organizace povinna předkládat vyúčtování využití prostředků všem dalším donátorům organizace (Olomoucký kraj, MPSV, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky a další).
	Alena Řehová se následně zeptala, jak je projekt zaměřen vzhledem k financování z prioritní osy 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit – k tomu bylo sděleno, že podpořeni mohou být všichni obyvatelé města Jeseník a přilehlých obcí, přičemž Jesenicko je definováno jako jedna z romských lokalit a proto je k podpořeným osobám přistupováno z pohledu územního, nikoliv etnického nebo národnostního – podpora je nabízena všem bez rozdílu


Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí
3. Partnerství města Jeseník v projektu MC Krteček Jeseník  
	MC Krteček zpracovalo projekt a podalo žádost o finance na podporu matek po návratu z rodičovské dovolené, obsahem projektu bylo také zřízení miniškolek – projektová žádost však nebyla úspěšná
	Aktuálně je otevřena výzva, do které je možné podat přepracovaný projekt znovu, přičemž se řešila možnost, aby bylo město Jeseník partnerem projektu, došlo však k posunu v tom, že by se partnerem měl stát Úřad práce, přičemž z konzultace na MPSV vyplynulo, že pak by stačilo od města Jeseník dobrozdání o tom, že záměr je v souladu s komunitním plánem
	Následně proběhla diskuse ohledně hledání nových prostor pro MC Krteček Jeseník – aktuálně se jedná o využití prostor v SVČ Duha, je to ale poměrně komplikované, Mgr. Kaňovská vznesla podnět, že by bylo možné zkusit zjistit informace ohledně prostorů mezi kaplí a SVČ Duha, které jsou nevyužívány nebo jsou využívány jen minimálně a jsou ve vlastnictví města, zároveň ještě uvedla prostory divadla, kde je část v současnosti také nevyužita

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 
4. Centrum sociálních služeb
Od posledního projednání v komisi byla zpracována žádost o dotaci a ta byla podána dne 12.3.2012 do výzvy z regionálního operačního programu
Výsledky výzvy by měly být známy v červenci nebo srpnu letošního roku
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 

5. Bezpečnostní řetízky pro osaměle žijící seniory nad 60 let 
Renata Plevov￡Renata Plevová sdělila záměr oslovit osaměle žijící seniory nad 60 let s nabídkou instalace bezpečnostních řetízků – jedná se o jedno z opatření v rámci záměru města přátelského seniorům 
Další z plánů byla realizace záchranného systému, který aktuálně realizuje firma Morong-Sluko, mezi lidmi však není ochota platit poplatky spojené se zapojením do záchranného systému, jako variantní řešení se objevuje využití jednoduchým mobilních telefonů napojených na pult centrální ochrany Městské policie Jesen￭kpolicie Jeseník – bylo by spojeno s podpisem smlouvy o předání klíčů, které by urychlilo pomoc v případě krizové situace
Se záměrem instalace řetízků přišla paní starostka z jednání s Policií ČR, kde byla instalace bezpečnostních řetízků prezentována jako příklad dobré praxe, kdy obec financuje nákup řetízků (cca 80 Kč/ks) a instalaci a Policie ČR dělá doprovod při instalaci pro zajištění důvěryhodnosti
Bylo projednáno s Městskou policií Jeseník, která by byla ochotna asistovat při instalaci a navíc by ocenili znalost rozmístění osaměle žijících seniorů v Jeseníku z bezpečnostních důvodů
Oslovení osaměle žijících seniorů s nabídkou instalace bezpečnostních řetízků by proběhlo zveřejněním v JesInfo, které zpracuje a pošle Renata Plevov￡Renata Plevová
Následně byla vedena diskuse ohledně financování. Dle předběžné domluvy s paní starostkou by instalace proběhla zdarma na náklady města, protože se nepředpokládá, že by osaměle žijících seniorů nad 60 let bylo ve města výrazně nad sto. Diskuse byla vedena o tom, zda má být instalace bezplatná nebo by byla vhodná spoluúčast lidí, kterým se budou řetízky instalovat. Bylo domluveno, že rozhodnutí padne na základě počtu přihlášených. 
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 

6. Fantazie bez hranic – soutěž pro veřejnost
Informace o konání akce již byla zveřejněna v měsíčním kulturním zpravodaji a bude dále zveřejněna také v JesInfo a formou letáků vyvěšena také na Městském úřadě a v Informačním centru
Se SVČ Duha je domluveno, že výstava výrobků proběhne v jejich prostorech a to od 2.5.2012 do následujícího týdne, přičemž výstava by se nachystala již 30.4.2012
Bylo domluveno zapojení Základní školy Jeseník, které zprostředkuje Mgr. Kaňovská a dětí vyrobí v rámci školy výrobky na výstavu – Jiří Kovalčík zašle upravený plakátek paní Mgr. Kaňovské
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 

Závěry a úkoly
Zpracovat článek o bezpečnostních řetízcích pro osaměle žijící seniory nad 60 let do JesInfo – Renata Plevov￡Renata Plevová – do 10.4.2012
	Zajistit propagaci soutěže Fantazie bez hranic v JesInfo a formou plakátů – Jiří Kovalčík – do 10.4.2012
	Zaslat plakátek k soutěži Fantazie bez hranic Mgr. Kaňovské – Jiří Kovalčík – do 10.4.2012
	Svolat další jednání komise pro rodinu a sociální věci na 27.3.2012 - Jiří Kovalčík – do 14.3.2012

Zapsal: Jiří Kovalčík

