MĚSTO JESENÍK, MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

V Jeseníku 27.8.2008


Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální věci dne 26.8.2008

Zúčastnili se: Jana Macková, DiS., Ing. Milena Novotná, Ing. Olga Dvořáčková, Ing. Jan Rotter

Hosté: Jana Křivánková, MUDr. Jiří Staňa

Omluveni: Alena Řehová, Marie Schlemmerová, Ivana Malá, Ing. Jana Macková

Program:

Uvítání – tajemník komise Bc. Jiří Kovalčík přivítal všechny přítomné

Zpráva o stavu péče o seniory – Zastupitelstvo města Jeseník usnesením č. 551 pověřilo odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jeseník zpracováním zprávy o stavu péče o seniory v regionu s důrazem na potřebu hospicové péče a informování o stavu péče v Domově pro seniory v Javorníku a v Kobylé nad Vidnávkou. Odborem sociálních věcí a zdravotnictví byla zpracována „Zpráva o stavu péče o seniory v regionu“, která obsahuje popis aktuální situace, popisuje plánované aktivity směrem k seniorům a shrnuje možnosti zřízení hospicové péče v oblasti Jesenicka. Hospicová péče by v regionu Jesenicka byla potřeba zejména v terénní podobě a zároveň souvisí i s potřebou poskytování domácí ošetřovatelské péče v rámci celého regionu. V současnosti poskytuje tyto služby Charita Javorník, ale je potřeba nadále rozšiřovat osvětu tak, aby bylo domácí ošetřovatelské péče využíváno ve větší míře, než je tomu doposud. Domovy pro seniory v Javorníku a Kobylé mají složité podmínky v prostorovém uspořádání, protože sídlí ve starých budovách, u kterých jsou možnosti stavebních úprav značně omezené. Hodnocení kvality je záležitost inspekcí sociálních služeb, kterou v daných zařízeních provádí inspekční týmy Ministerstva práce a sociálních věcí. Přílohou č.1 je „Zpráva o stavu péče o seniory v regionu“. 
	Stanovisko komise: Doporučuje radě města vzít na vědomí „Zprávu o stavu péče 	o seniory v regionu“ a doporučit zastupitelstvu města vzít tuto zprávu na vědomí 	Doporučuje pověřit OSVZ a místostarostu MUDr. Jiřího Staňu jednáním o 	transformaci služeb Domova-penzionu pro důchodce a Střediska pečovatelské služby 	Jeseník.

Partnerství v projektu Poradenského centra sociálních služeb Olomouckého kraje na podporu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb - dle předběžného jednání se bude jednat o projekt, který bude podporován ze strany Olomouckého kraje, který pověřil Poradenské centrum sociálních služeb Olomouckého kraje k zpracování projektu na podporu dalších fází komunitního plánování (implementace, pokrývání bílých míst, metodická pomoc). V rámci partnerství, které je nutné pro zapojení se do projektu, nevzniká městu Jeseník žádná povinnost finanční spoluúčasti a naopak komunitní plánování sociálních služeb na Jesenicku získá prostředky pro fázi realizace „Komunitního plánu sociálních služeb na Jesenicku na období let 2007 až 2010“. Předpokladem je, že se do projektu jako partneři zapojí i další města a regiony Olomouckého kraje (např. Přerov, Litovelsko, Uničovsko). Rozpočet pro oblast Jesenicka bude řešen dodatkem partnerské smlouvy, forma spolupráce, rozsah a podoba financovaných aktivit bude připomínkována ze strany zaměstnanců odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jeseník. Pro fázi realizace je potřeba nadále informovat SMOJ tak, aby měli dostatek informací. Přílohou č. 2 je „Nabídka partnerství na zapojení se do krajského projektu na podporu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na obecní úrovni“.
	Stanovisko komise: Doporučuje účast města Jeseník jako partnera v projektu 	Poradenského centra sociálních služeb Olomouckého kraje na podporu 	střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb
	 
Memorandum mezi městem Jeseník a občanským sdružením Darmoděj - Financování služeb Darmoděj o.s., Jeseník pro rok 2009 bylo předjednáváno dne 24.7.2008 na Úřadu vlády ČR , konkrétně sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Jedná se konkrétně o služby Terénní program, Doléčovací centrum, kontaktní centrum a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Na základě tohoto jednání bylo Darmoději o.s. doporučeno, aby k žádostem do dotačního řízení doložil i dokument obsahující společnou dohodu o vzájemné spolupráci. Tento dokument o vzájemné spolupráci mezi městem Jeseník a Darmoděj, o.s. podpoří možnost získání prostředků na realizaci služeb sociální prevence na území města Jeseník a regionu Jesenicka. Pro RVKPP je  tento dokument klíčový při rozhodování o navýšení spolufinancování služeb a garantuje dlouhodobou udržitelnost pro občany a klienty využívající služby Darmoděje .V současné době využívá služeb Darmoděj o.s. 348 občanů města a celkově 490 klientů celého jesenického regionu. Přílohou č. 3 je „Memorandum o spolupráci mezi městem Jeseník a občanským sdružením Darmoděj“.
	Stanovisko komise: Doporučuje, aby Rada města schválila uzavření Memoranda o 	spolupráci mezi Městem Jeseník a občanským sdružením Darmoděj, se sídlem 	Dukelská 982/26, 790 01 Jeseník, IČ 27027864

Integrační byty Bezručova 244 – jedná se o 2 byty vyčleněné pro integrační program odboru azylové a migrační politiky MV ČR, na které Město Jeseník obdrželo v roce 2007 dotaci v celkové výši 780.000,- Kč s podmínkou minimálně 5-letého využití pro integrační účely. Byty byly v roce 2007 obsazeny 2 rodinami krajanů z Kazachstánu. Obě rodiny ukončily svůj pobyt v Jeseníku i v ČR v březnu 2008. Zastupitelstvo města v červnu 2008 rozhodlo o pokračování ve Státní integračním programu a uvolněné byty byly nabídnuty MV k ubytování dalších osob s uděleným azylem. MV ČR vytipovalo a nyní doporučuje k obsazení bytů 3 osoby s řad azylantů – občanů Arménie: byt č. 15 – manželé Avetisyanovi: Artur, nar. 1963 a Siranush, nar. 1968, byt č. 14 – syn uvedených manželů: Avetisyan Gevorg, nar. 1989. Rodina měla možnost se byty prohlédnout a má o ně dle informací MV enormní zájem. Jsou připraveny nájemní smlouvy, které budou předloženy ke schválení 62. RM.
Stanovisko komise:  informaci bere na vědomí


Různé  
	Domov penzion pro důchodce Jeseník žádá komisi o podporu záštity Města Jeseník nad Sportovními a společenskými hrami seniorů Jesenicka, které se budou konat 11.9. v areálu Domova-penzionu pro důchodce na Beskydské ulici. Této akce se zúčastní 16 zástupců družstev poskytovatelů pro seniory z Jesenicka i z Polska. Tato aktivita je konána v rámci připravovaného projektu senioři v Schengenu.
	Stanovisko komise: Doporučuje radě města schválit záštitu města Jeseník nad 	Sportovními a společenskými hrami seniorů Jesenicka

	Informace Ing. Rottera o chystaném říjnovém setkání členů Asociace sdružující pobytové sociální služby pro seniory v rámci Olomouckého kraje, které se uskuteční tentokrát v Jeseníku


	Informace o přípravě 10. ročníku Akademie třetího věku, která probíhá ve spolupráci s Akademiemi třetího věku J.A. Komenského a Šumperk 





Zapsal: Bc. Jiří Kovalčík

