file_0.png


file_1.wmf


file_2.png


file_3.wmf



file_4.png


file_5.wmf


file_6.png


file_7.wmf






Projekt „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji“
Tato akce je spolufinancována Evropským sociálním fondem, Ministerstvem  pro místní rozvoj a Olomouckým krajem.
Zápis z pracovní schůzky ŘS KPSS Jesenicko
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dne: 24.4.2009, kancelář Z. Lebduškové, MěÚ Jeseník, K. Čapka 1147
Přítomni:		Jana Macková, DiS. (SPS Jeseník)
		MUDr. Jiří Staňa (místostarosta města Jeseník)
		Ing. Jan Rotter (DPD Jeseník)
		Zdenka Lebdušková (MěÚ Jeseník)
		Mgr. Jiří Kovalčík (manažer KPSS)
Hosté:		Lenka Tichavská (metodik a vzdělavatel KPSS)
Omluveni:	Ing. Martina Mařáková (Jesenická rozvojová, o.p.s.),
		Jarmila Helienkov￡Jarmila Helienková (MěÚ Zlaté Hory)


	Úvod
Konference „Na jedné lodi“

Vzhledem k nabytému programu odřekl účast zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí Mgr. Radek Suda
	Celkem je na konferenci přihlášeno více než padesát účastníků
	Zápis z konference provede Jana Mackov￡Jana Macková a následně bude zpracována tisková zpráva, která bude prezentována na tiskové konferenci města Jeseník
	Moderování konference bude mít na starosti MUDr. Jiří Staňa s Jiřím Kovalčíkem
	Do budoucna otázka možnosti financování nákladů přednášejících z NNO sídlících mimo okres Jeseník apod. 


	Setkání lékařů
Úvodní slovo bude mít MUDr. Jiří Staňa, následovat bude prezentace sociálních služeb v okrese Jeseník – Jan Rotter a Jiří Kovalčík

	Informace o možnosti sponzoringu zjišťoval Jan Rotter – příspěvek poskytne firma ABENA
	Prezentaci domácí ošetřovatelské péče provede Marie Schlemrová (bývalá Agentura Delfín) a Bc. Marie Remešová (Charita Šumperk)
	Cílem setkání je shodnout se s lékaři na potřebnosti domácí ošetřovatelské péče v regionu; zajistit, aby byl příslib lékařů předepisování úkonů; zjistit počet pacientů, kteří by využívali ošetřovatelských a rehabilitačních služeb

	Zasedání Rady města Jeseník k sociální problematice – konečný termín je stanoven na 30.3.2009 a zasedání bude probíhat na DPD Beskydská – definovány body na projednávání


a) Rezervní fond
	Rada města pověřila odbor sociálních věcí a zdravotnictví zpracováním návrhu na zřízení rezervního fondu pro nevládní neziskové organizace
	Jednou z alternativ je získání sponzora, který by byl schopen věnovat finanční prostředky a město by doporučilo formu pravidel pro poskytování příspěvků 
	Další alternativou je urychlení rozhodnutí a vyplacení příspěvků z rozpočtu města


b) Domov pro seniory
	Již proběhlo první jednání s architektem města Ing. Arch. Matyášem o zpracování stavebního programu na novostavbu centra sociálních služeb 
	Byly vytipovány lokality, kde by mohlo dojít k výstavbě nové budovy
	Další schůzka proběhne dne 30.4.2009 od 9 hodin v kanceláři Jany Křivánkové
	Středisko pečovatelské služby – prezentace činnosti zařízení, které každoročně dostává příspěvek z rozpočtu města
	Projekt vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách – prezentace podaného projektu


	Informace z kraje – Lenka Tichavsk￡Lenka Tichavská
Lenka Tichavsk￡Lenka Tichavská informovala o stávající situaci metodiků, jejich působení a možnosti další spolupráce při implementaci. Dále seznámila řídící skupinu se strukturou evaluační zprávy, kterou zpracovává manažer řídící skupiny. Po uskutečnění konference „Na jedné lodi“ bude dokument dopracován a předán metodikovi. Tato evaluační zpráva je posledním shrnujícím materiálem v rámci udržitelnosti projektu Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji. 


	Priority rozvoje sociálních služeb

	Na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí byl vyvěšen materiál Priority rozvoje sociálních služeb k připomínkování


	IP kraje na komunitní plánování
Olomoucký kraj zpracovává Individuální projekt na realizací komunitního plánování v Olomouckém kraji

	Jeho součástí má být zejména analýza stávajícího stavu sociálních služeb, zřízení komunitního dispečinku a tématické workshopy a konference

Veřejná služba
Realizuje se již v jiných městech, povinnost vykonávat je od měsíce června roku 2009
	V současnosti jsou vedena jednání s Technickými službami Jeseník a dalšími organizacemi a jsou zjišťovány možnosti realizace veřejné služby v městě Jeseník 
	Závěry a úkoly
Zajištění organizačních záležitostí konference – Jiří Kovalčík – do 28.4.2009

Zpracování zápisu z konference „Na jedné lodi – Jana Mackov￡Jana Macková – 28.4.2009
	Zjištění počtu lékařů, kteří se zúčastní setkání – Ing. Jan Rotter – do 27.4.2009
Zajištění sponzora a úhrady občerstvení – Ing. Jan Rotter – do 27.4.2009


Zapsal: Jiří Kovalčík

