Zápis  
z jednání komise pro rodinu a sociální věci při Městském úřadě Jeseník, které se uskutečnilo dne 17.04.2007 v 16.30 hodin v malé zasedací místnosti radnice.

Přítomni členové komise : Ing. Macková Jana,  Řehová Alena,  Bc.Schlemmerová Marie,  Rajská Jitka, Ing. Novotná Milena, Malá Iva

Za odbor OSVZ :  Křivánková Jana, Lebdušková Zdenka, Vymětalová Věra, 

Omluveni členové komise : Ing. Dvořáčková Olga
 
Program jednání: 

	Zahájení, seznámení s programem jednání komise.
	Přesídlení krajanů z Kazachstánu.
	Podnět občanů na zřízení soc. zařízení pro občany upoutané na lůžko.
	Rozdělení finančních prostředků NNO z rezervy na rok 2007.
	Diskuze, náměty, různé.



K bodu 1 – Jednání komise zahájila paní Vymětalová,  přivítala přítomné členy komise a seznámila je s programem jednání komise.

K bodu 2 – Integrace krajanů z Kazachstánu –  na základě podnětu odboru azylové a migrační politiky MVČR byla komise seznámena s podmínkami a možnostmi, které stát nabízí obcím a městům v případě, že nabídnou integrační byt nebo byty za účelem přesídlení krajanů a byla požádána o vyjádření svého stanoviska k této problematice (základní informace k této problematice jsou uvedeny v příloze č. 1).

Z diskuze k této problematice  vyplynulo následující stanovisko:
komise doporučuje, aby se město Jeseník zapojilo do programu integrace krajanů z Kazachstánu a požádalo o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění bydlení krajanů, na rozvoj infrastruktury obce a dalších příspěvků v souladu s usnesením vlády č.1248 ze dne 1.11.2006.
komise doporučuje, aby bylo vytipováno bydlení pro přijetí 2 až 3 rodin tak, aby se lépe adaptovaly v novém prostředí.
komise doporučuje pověřit realizací programu příslušné odbory města, tj. odbor majetku města a odbor soc.věcí a zdravotnictví.

K bodu 3 –  dne 11.4.2007 byl starostovi města doručen písemný podnět s podpisy 273 občanů k řešení  - text podnětu viz příloha č. 2
Komise projednala písemně podaný podnět občanů na vznik sociálního zařízení pro občany upoutané na lůžko, kteří potřebují celodenní péči, jež není schopna zajistit rodina. V diskuzi vyzněla otázka rentability tohoto zařízení, kdy by nebyla kapacita stále plně naplněna, ale poskytovalo by jen příležitostné ubytování a péči pro nesoběstačné občany. Řešením problému by byla dočasná sociální hospitalizace na oddělení následné péče v nemocnici. Další alternativa – zřízení několika lůžek při již stávajícím zařízení, tj. u domova penzionu pro důchodce, eventuelně při ÚSP pro mládež v Jeseníku. Tuto službu na přechodnou dobu, pro  občany vyžadující celodenní péči a dohled, poskytuje v současné době Charita Vidnava v Domově pokojného stáří AVE ve Vidnavě. 
Stanovisko komise:
komise doporučuje předat podnět občanů pracovní skupině pro komunitní plánování sociálních služeb pro seniory s požadavkem o projednání podnětu a jeho vyhodnocení v rámci zpracovávaného Komunitního plánu sociálních služeb v okrese Jeseník.
Komise doporučuje o postupu informovat iniciátory podnětu, případně je přizvat k jeho projednání.

K bodu 4 – Komise projednala a schválila návrh na poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města Jeseník na rok 2007 pro nestátní neziskové organizace působící v sociální a zdravotní oblasti.
Komise souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků NNO dle předloženého návrhu, který tvoří přílohu č. 3


K bodu 5
a) Informace z oblasti Komunitního plánování soc.služeb – v nejbližší době bude vydán nový aktualizovaný katalog poskytovatelů sociálních služeb na Jesenicku.

členka komise p. Jitka Rajská požádala o ukončení členství v komisi pro rodinu a sociální věci a to z rodinných důvodů.
Komise doporučuje její žádosti vyhovět a navrhuje jmenovat novými členy komise Ing. Jana Rottera, ředitele DPD Jeseník a paní Janu Mackovou, ředitelku Střediska pečovatelské služby Jeseník. 




Další jednání komise pro rodinu a sociální věci se uskuteční dne 19.6.2007 v 16.30 hod. v malé zasedací  místnosti na radnici MěÚ Jeseník.





V Jeseníku dne 18.4.2007
Zapsala: Vymětalová Věra  

