Tisková zpráva ze dne 13.08.2009 k institutu veřejné služby:

Institut veřejné služby:

	Veřejnou službu upravuje zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Doplňuje tak vedle veřejně prospěšných prací, krátkodobého zaměstnání a dobrovolnické služby, možnosti zachování pracovních dovedností u osob, které jsou dlouhodobě ve stavu hmotné nouze.
	Veřejná služba musí být prospěšná pro obec (pomoc při zlepšování životního prostředí, udržování čistoty a pořádku ulic a jiných veřejných prostranství, pomoc v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče).

Veřejná služba je vykonávána osobami v hmotné nouzi, které po dobu 6 měsíců pobírají dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí).
	Rada Města Jeseník schválila na svém jednání dne 16.6.2009 zřízení institutu veřejné služby pro občany města Jeseníku, a to s účinností od 1.7.2009. 
	Mimo Jeseník se dosud zapojily do veřejné služby tyto obce Jesenicka: Javorník, Zlaté Hory, Mikulovice, Bělá p. Pradědem, Vápenná, Vidnava, Žulová.

Dopad na příjemce dávek pomoci v hmotné nouzi:

	Pokud osoba, která pobírá po dobu 6 měsíců příspěvek na živobytí, nevykonává žádnou pracovní nebo obdobnou činnost a neodpracuje formou veřejné služby alespoň 20 hodin měsíčně, dojde u ní k poklesu příspěvku na živobytí z částky 3126 Kč na existenční minimum 2020 Kč měsíčně.

Pokud osoba pobírající po dobu 6 měsíců příspěvek na živobytí odpracuje formou veřejné služby alespoň 20 hodin měsíčně, zůstane ji zachována původní výše příspěvku na živobytí.
Pokud osoba pobírající po dobu 6 měsíců příspěvek na živobytí odpracuje formou veřejné služby alespoň 30 hodin měsíčně, zvýší se jí původní výše příspěvku na živobytí cca o 560 Kč.

Partnerské organizace:

	Technické služby Jeseník, a.s.

Správa majetku města Jeseník, p.o.
Domov penzion pro důchodce Jeseník, p.o.
Středisko pečovatelské služby Jeseník, p.o.
Boétheia, sdružení křesťanské pomoci, Jeseník
Darmoděj, o.s., Jeseník


	V červenci 2009 mělo možnost se zapojit do veřejné služby 70 osob v hmotné nouzi.

Fakticky veřejnou službu odpracovalo 34 osob.
	Dne 30.7.2009 proběhlo pracovní setkání se zástupci partnerských organizací k zhodnocení fungování prvního měsíce veřejné služby. Všichni zúčastnění se shodli, že přes počáteční skepsi (pracovní morálka osob, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní a ztrácí postupně pracovní návyky) jsou s výkonem pracovníků (až na malé výjimky) spokojeni a  počítají s nimi v dalších měsících.

Zapsala: Petra Janhubová, koordinátorka veřejné služby za Město Jeseník




