MĚSTO JESENÍK, MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

V Jeseníku 18.2.2009

Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální věci dne 3.2.2009

Zúčastnili se: Jana Macková, DiS., Ing. Olga Dvořáčková, Ing. Jana Macková, Ing. Jan Rotter 
Omluveni: Marie Schlemmerová, Ivana Malá, Ing. Milena Novotná, Alena Řehová
Hosté: Jana Křivánková – vedoucí odboru SVZ, Zdenka Lebdušková – vedoucí oddělení sociální péče, MUDr. Jiří Staňa - místostarosta, Mgr.Lenka Kožoušková – ředitelka ÚSP Jeseník, Mgr. Jiří Kovalčík – tajemník komise 
Program:

1. Uvítání – tajemník komise Mgr. Jiří Kovalčík přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem
2. Projednání žádosti ÚSP Jeseník o příspěvek na provoz  
ředitelka Mgr. Lenka Kožoušková byla pozvána na jednání komise zejména kvůli nízkým dotacím, které dostala na letošní provoz od Ministerstva práce a sociálních věcí; nejprve došlo k podání obecných informací k zařízení – Ústav sociální péče Jeseník má v současnosti 75 uživatelů, z čehož 70 má trvalé bydliště v Jeseníku; v letošním roce byla v dotačním řízení MPSV schválena podpora ve zhruba čtvrtinové výši oproti požadavku v žádosti a v současnosti zařízení chybí cca 9 123 tisíc Kč na celoroční pokrytí služeb; následně  ředitelka předala vedoucí odboru soc.věcí a zdrav. písemný požadavek o pomoc ze strany města.
	vedoucí odboru SVZ Jana Křivánková – jedná se o mimořádnou situaci, ve schváleném rozpočtu města na rok 2009 není s podporou ÚSP počítáno,neboť rozpočet byl sestaven na základě podaných požadavků závěrem roku 2008 a schválen ZM dne 11.12.2008. 
místostarosta MUDr. Jiří Staňa – žádost musí být podána dle pravidel, proto bude potřeba doplnit žádost a další údaje; 
	Mgr. Lenka Kožoušková – zřizovatel (Olomoucký kraj) poskytne půjčku na provoz do konce března, ale další informace zatím nebyly podány; všem pobytovým sociálním službám přiznali přibližně stejně (cca 30 % požadované částky);
	Jana Křivánková – dle tiskové zprávy MPSV rozhodl ministr práce a sociálních věcí o dodatečném posílení prostředků na dotace ve výši 1,5 mld. Kč – bude se hodnotit pravděpodobně i spolufinancování; 
	Jiří Kovalčík – Olomoucký kraj zpracoval a od letošního roku začne realizovat Individuální projekt prevence z Evropského sociálního fondu, který by měl podpořit vybrané sociální služby a poskytovatelé těchto služeb nebudou po zapojení do projektu čerpat finanční prostředky z dotace MPSV, proto je možné, že se do systému ve druhém kole a při odvoláních proti stanovené výši dotací dostanou další prostředky;
	MUDr. Jiří Staňa – oblast financování sociálních služeb je i politické téma vzhledem k rozdílným politickým názorům vedení kraje a vlády; v případě, že chtěli cestou Individuálních projektů do systému natáhnout další peníze, měli pobídnout všechny kraje; 
	Jana Macková – v loňském roce Olomoucký kraj dofinancoval svá zařízení v prosinci; 
	MUDr. Jiří Staňa – je potřeba navázat komunikaci s náměstkyní hejtmana pro sociální věci Mgr. Yvonou Kubjátovou, se kterou si sjedná schůzku; 
Jiří Kovalčík – požádal Mgr. Kožouškovou o delegování zástupce  své organizace, který by se zapojil do komunitního plánování sociálních služeb Jesenicko, 
	Mgr. Lenka Kožoušková – v současnosti jsou zaměstnanci natolik vytíženi, že nikoho delegovat nemůže, ale v případě jednání o chráněném bydlení se ho zúčastní osobně.
Stanovisko komise: informaci bere na vědomí a doporučuje hledat možnosti alespoň částečného dofinancování provozu ÚSP Jeseník v roce 2009.
3. Samostatné bydlení pro zdravotně postižené 
jedním z opatření Komunitního plánu sociálních služeb na Jesenicku na období let 2007-2010 je i příprava a realizace služby chráněného bydlení pro osoby s zdravotním postižením; 
Mgr. Lenka Kožoušková – v letech 2006 a 2007 odešlo celkem 5 klientu do chráněného bydlení (jeden se vrátil); v současnosti je vytipováno cca 13 osob, které by mohli využít chráněného bydlení, ale je potřeba získat souhlas opatrovníka a dále s klienty pracovat; někteří dosud neodpovídají věku; není jasné, zda o umístění budou jevit zájem a zda změnu a tento typ bydlení zvládnou;
	Jiří Kovalčík – podal informace od Mgr. Stanislava Turka z občanského sdružení Zahrada 2000 – v rámci Individuálního projektu prevence Olomouckého kraje bude podporována sociální služba podpora samostatného bydlení pravděpodobně od začátku roku 2010, Zahrada 2000 má v plánu za podpory dotačního titulu tuto službu začít realizovat, je potřeba zjistit aktuální počet zájemců a potenciálních klientů této služby, proběhne jednání pracovní skupiny zdravotně postižených zaměřené na tuto problematiku; - Zdenka Lebdušková – připomíná možnost řešit poskytování služeb v rámci městských bytů.
Stanovisko komise: Informaci bere na vědomí 
4. Centrum sociálních služeb 
	při záměru výstavby Centra veřejných služeb na Tovární ulici zpracovala agentura Centire studii na zajištění vybraných služeb z komunitního plánu; MUDr. Jiří Staňa po jednání se zástupci agentury Centire v minulém týdnu domluvil, že dopracuje ekonomickou analýzu a navrhne varianty  možného místa realizace včetně prostorových požadavků na potřebné služby v souladu s hygienickými normami a dalšími právními předpisy; zhodnocení dvou variant – Vrchlického a úprava jedné z budov DPD Jeseník; do Rady města je potřeba předložit  zpracovaný materiál s konkrétními údaji, bez studie se situace neposune; MUDr. Jiří Staňa - v květnu by měly být dotační tituly na investice v oblasti sociální infrastruktury

Stanovisko komise:  informaci bere na vědomí a doporučuje záměr připravit a projednat  při jednání mimořádné Rady města, která bude věnována sociální problematice a jejíž předpokládaný termín je v průběhu března.
5. Plán práce komise pro rodinu a sociální věci – byl probrán stávající plán činností a dohodnuty úpravy, na jejichž základě se zpracuje aktualizovaný plán činností a následně bude komisi předložen ke schválení; při aktualizaci byly možné priority konzultovány s Ing. Michalem Blažkem, který vydefinoval několik oblastí, které považuje za prioritní;
Hřiště pro děti do 3 let věku  - v současném rozpočtu není, ale je záměr podat žádost do nadace ČEZ, MUDr. Jiří Staňa – předával podklady na tento typ hřiště místostarostovi Ing. Cupalovi, zjistí současnou situaci;
Stanovisko komise: zřízení hřiště tohoto typu považuje za potřebné a pověřuje MUDr. Jiřího Staňu zjištěním podrobností o současném stavu
Rodinné pasy – v současnosti již projekt rodinných pasů funguje, v Olomouckém kraji je vydáno celkem 3 407 rodinných pasů, z toho v okrese Jeseník 165; sídlo organizace, která pasy zajišťuje, je v Olomouci a jsou schopni zajistit propagační materiály; 
Stanovisko komise: Projekt rodinných pasů považuje za přínosný a mediální prezentací na základě dodaných podkladů pověřuje Janu Křivánkovou	
Městské porodné – funguje již v Mikulovicích, kde rodina narozeného dítěte dostane 10 tis. Kč, které může využít dle svého uvážení; jsou i jiné varianty realizace – kreditní karty pro využití k nákupům dětských potřeb apod.
Stanovisko komise: informaci bere na vědomí a doporučuje se radě zabývat možností hmotné podpory rodin
Denní stacionář pro seniory – bude řešeno v rámci centra sociálních služeb
Stanovisko komise: informaci bere na vědomí
Systém bezbariérového zajištění města – v roce 2007 byla zpracována první fáze plánu zajištění bezbariérovosti a následně byla dle možností a dotačních titulů část zrealizována; následně v roce 2008 byla zpracována druhá fáze, z jejíž realizací se počítá zejména v letošním roce
Stanovisko komise: komise považuje současnou situaci bezbariérovosti za zlepšenou a podporuje další rozšiřování bezbariérovosti ve městě Jeseník
Přístupová cesta do Smetanových sadů ze sídliště Husova – v letošním rozpočtu tato investiční akce není, čeká se na vhodný dotační titul; MUDr. Jiří Staňa – je zpracován projekt na revitalizaci Smetanových sadů, v rámci něhož se počítá s úpravou této pasáže, v současnosti je otázkou vhodného dotačního titulu na investice, do kterého by šel tento projekt podat
Stanovisko komise: informaci bere na vědomí
6. Zápis z řídící skupiny 
	Jiří Kovalčík – jediným neprobraným tématem ze zápisu je podpora domácí ošetřovatelské péče; 
	MUDr. Jiří Staňa – byl na představenstvu České lékařské komory a domluvil, že by se domácí péče prezentovala formou realizace odborného semináře, je otázka nastavení termínu, předběžně domluven konec dubna; 
	Jana Macková – paní Schlemmerová již tuto službu realizovala a mohla by prezentovat své zkušenosti, koho pozvat jako odborníka; 
	MUDr. Jiří Staňa – farmaceutickou firmu, paní Caltovou – vrchní sestru VZP, 
	Jana Macková – doporučuje oslovit Charitu Šumperk - jako příklad dobré praxe, další úkoly vyplývají ze zápisu řídící skupiny 

Stanovisko komise: Informaci bere na vědomí.
7. Rezervní fond pro neziskové organizace – u neziskových organizací bývá problém s financováním v prvních měsících nebo financování projektů, kdy nejsou možné zálohové platby – otázka vytvoření fondu na půjčky; kraj momentálně toto neřeší, jako nejschůdnější cesta je formou rozpočtových změn na základě individuální žádosti 
Stanovisko komise: informaci bere na vědomí a  doporučuje odboru prověřit možnost zřízení fondu v rozpočtu na příští rok.
8. Různé  
a. Den seniorů – každoročně prvního října – mohlo by se spojit s konferencí Na jedné lodi, pozvali by se zástupci partnerských měst a spojilo by se s kulturním programem, dá se spojit se setkáním představitelů města s místními seniory, zájezd apod.; bylo by potřeba zpracovat konkrétní představu; cílem je upoutání veřejnosti k problematice seniorů – záměr zapojení středoškoláků jako dobrovolníků; Jana Křivánková – bylo by dobré realizovat pracovní schůzku, kde se akce podrobněji naplánuje; MUDr. Jiří Staňa – mělo by se zapojit co nejvíce lidí z Jesenicka a může být realizováno více dní; Ing. Jan Rotter – podnět i ze strany pana starosty; projednat, zda by se zapojila i Jesenická rozvojová; Ing. Olga Dvořáčková – kdo bude akci financovat; MUDr. Jiří Staňa – financování je zajištěno;
Stanovisko komise – informaci bere na vědomí 
b. Klub důchodců – Ing. Jan Rotter - Klub důchodců Jeseník přešel pod Domov penzion pro důchodce Jeseník, existují dvě informace – akademie třetího věku DPD a akademie Hotelové školy Jeseník, bylo by dobré sjednotit prezentaci; snahou je zavedení systému v klubech důchodců; Jana Křivánková – doporučuje změnit název, „klub důchodců“ již neodpovídá provozovaným aktivitám a teď i plánovaným změnám; MUDr. Jiří Staňa – anketa o název by mohla být na stránkách města;
Stanovisko komise: informaci bere na vědomí
c. Rada města zaměřená na sociální problematiku – nebude dle předchozího předpokladu 2.3.; MUDr. Jiří Staňa – udělá se formou mimořádné rady a bude se zabývat jen sociální problematikou, předpokládaný termín je konec března.
Stanovisko komise: informaci bere na vědomí




Zapsal: Jiří Kovalčík

