Zápis  
z jednání komise pro rodinu a sociální věci při Městském úřadě Jeseník, které se uskutečnilo dne 8.7.2008 v 16.30 hodin na radnici Městského úřadu Jeseník, v malé zasedací místnosti

Přítomni členové komise : Ing. Macková Jana,  Řehová Alena,    Ing. Novotná Milena, Malá Iva, Ing.Dvořáčková Olga, Macková Jana, Ing. Rotter Jan

Omluveni členové komise: Schlemmerová Marie

Za odbor OSVZ :  Křivánková Jana, Lebdušková Zdenka, Vymětalová Věra, Bc. Kovalčík Jiří

Hosté:  MUDr. Staňa Jiří
 
Program jednání: 
       
Zahájení, kontrola plnění úkolů.
Představení nových členů komise.
Návrh na jmenování nového předsedy komise.
Uvolnění z funkce tajemníka komise.
Průběžná zpráva ke stavu realizace komunitního plánu.
Diskuze, náměty, jiné.
               



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

K bodu 2 - představení  nových členů komise - paní Jany Mackové, ředitelky Střediska pečovatelské služby Jeseník a  Ing. Jana Rottera, ředitele Domova penzionu pro důchodce Jeseník

K bodu 3 – členové komise navrhují jmenovat předsedou komise pro rodinu a sociální věci p. Janu Mackovou – ředitelku Střediska pečovatelské služby Jeseník Tento návrh podpořili jednohlasně všichni členové komise. Paní Macková vyjádřila souhlas a ochotu pracovat v komisi ve funkci předsedkyně.

Stanovisko komise:  komise pro rodinu a sociální věci doporučuje Radě města jmenovat předsedou komise paní Janu Mackovou.
 
K bodu 4 –   tajemník komise – vedoucí odboru p. Křivánková informovala komisi o změně tajemníka komise – se souhlasem zastupujícího tajemníka MěÚ Ing. Petra Mudry nahradí od 1.8.2008 paní Věru Vymětalovou  pracovník odboru SVZ Bc.Jiří Kovalčík a to v souvislosti se změnami v pracovních zařazeních a pracovních náplních zaměstnanců odboru - Bc. Jiří Kovalčík  zajišťuje agendu komunitního plánování sociálních služeb, poradce pro národnostní menšiny  a protidrogového koordinátora. 

Stanovisko komise: komise  bere na vědomí změnu tajemníka komise a doporučuje informovat  RM
 
K bodu   5 -   Bc. Kovalčík Jiří seznámil v krátkosti s postupem při realizaci komunitního plánu sociálních služeb na Jesenicku, podrobná zpráva byla zaslána všem členům komise a je přílohou tohoto zápisu. 
Zpráva ke stavu realizace komunitního plánu bude rovněž  rozeslána všem obcím Jesenického regionu. Občané Jesenicka budou informováni o připravovaných cílech a záměrech vyplývajících z komunitního plánu sociálních služeb i v tisku, prostřednictvím pravidelně se konaných tiskových konferencí. Místostarosta MUDr. Staňa Jiří informoval o připravovaném projektu Centra sociálních služeb, o možnosti chráněného bydlení pro handicapované občany. Z diskuse o financování jednotlivých etap při realizaci závěrů stanovených v komunitním plánu vyplynulo, že je nutné hledat finanční zdroje i prostřednictvím jiných obcí zapojených do projektu,  oslovit SMOJ, připravit prezentaci na jednání sdružení.

Stanovisko komise: komise doporučuje zapojit SMOJ do realizace komunitního plánu sociálních služeb spoluúčastí při jeho financování.

K bodu 6  - různé
a) Pravidla pro poskytování příspěvků  z rozpočtu města - v diskusi zazněly ke stávajícím pravidlům závažné připomínky, neboť znevýhodňují některé organizace, neumožňují jim získat finanční prostředky zejména na zajištění provozu organizací (např. Mateřské centrum Krteček, Brontosauři)

Stanovisko komise : komise doporučuje přehodnotit znovu stávající pravidla o poskytování příspěvků z rozpočtu města

b) Ing. Rotter informoval o záměru transformace sociálních služeb pro seniory, jejímž cílem je zajištění komplexní péče o seniory, rozšíření o další služby, zkvalitnění stávajících služeb pro seniory. V první fázi  se uvažuje o sloučení a transformaci příspěvkových organizací Domov penzion pro seniory a Středisko pečovatelské služby. V současné době obě organizace s odborem soc.věcí a zdravotnictví připravují podklady k projednání tohoto záměru.

c) Členka komise Iva Malá sdělila své poznatky a zkušenosti se zapojením dobrovolníků  při pomoci handicapovaným a zdravotně postiženým občanům. SONS pracuje s dobrovolníky, kteří absolvovali akreditované kurzy se zaměřením na tuto problematiku, na základě písemné dohody. Je možnost získání grandu z MV. Pro potřeby oblasti Jesenicka by byl nutný koordinátor těchto služeb, vytvoření databáze. Doporučeno jednat např. s Úřadem práce, zda by byla možnost zajistit tuto sociální službu za pomoci a podpory tohoto úřadu.

.

V Jeseníku dne 9.7.2008
Zapsala: Vymětalová Věra  

