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Věc:    Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb  

________________________________________________________________




                                              Návrh na usnesení 

Rada  města bere na vědomí průběžnou zprávu ke stavu realizace „Komunitního plánu sociálních služeb na Jesenicku na období let 2007 – 2010“, dle důvodové zprávy.

Rada  města ukládá Odboru sociálních věcí a zdravotnictví provést aktualizaci komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících, dle důvodové zprávy.

__________________________________________________________________________






Důvodová zpráva :                                                                                                                    

V současnosti je platný Komunitní plán sociálních služeb na Jesenicku na období let 2007-2010 (schválen byl ve všech 24 obcích regionu). Komunitní plán (v  terminologii zákona o sociálních službách střednědobý plán rozvoje sociálních služeb) je podpůrný a strategický dokument pro oblast sociálních služeb. V příštím roce končí jeho platnost a pro zajištění podpory stávajících služeb a případnou možnost rozvoje služeb nových je potřeba mít oporu v platném a schváleném strategickém dokumentu.

V souvislosti s výše uvedeným je tedy potřeba v roce 2010 provést aktualizaci komunitního plánu, tak, aby mohl být v jednotlivých dotačních řízeních využíván jako relevantní strategický dokument, ve kterém je potřeba konkrétní sociální služby zakotvena.

V zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů je dána možnost obcím sestavovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Tento plán je následně oporou pro sestavování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje. Vzhledem ke snižujícím se finančním prostředkům plynoucím do oblasti sociálních služeb bude stále větší tlak na zajištění jejich větší efektivnosti. Díky komunitnímu plánování lze zvýšení efektivity dosáhnout, protože nejen zabraňuje duplicitě poskytovaných služeb, ale zároveň přispívá jejich větší provázanosti a pojmenovává chybějící služby. Vzhledem k tomu, že Jeseník je obcí s rozšířenou působností a první komunitní plán zpracovaný pro celé toto území se osvědčil, řídící skupina komunitního plánování Jesenicko považuje za nezbytné pokračovat v tomto rozsahu i při jeho aktualizaci (viz příloha č.3). 

K aktualizaci komunitního plánu se připojila doporučujícím stanoviskem komise pro rodinu a sociální věci na svém zasedání dne 12.11.2009.

Při realizaci „Komunitního plánu sociálních služeb na Jesenicku na období let 2007-2010“ (příloha č.2) se podařilo kromě zajištění lepší informovanosti a propojenosti podpořit i rozvoj nových potřebných služeb. Z celkového počtu rozvojových opatření se podařilo zcela realizovat 45 % naplánovaných opatření a částečně zrealizováno bylo také 45 %. Podařilo se tak například zrealizovat vznik kontaktního místa intervenčního centra pro oběti domácího násilí, započít fungování občanské poradny v Jeseníku nebo začít poskytovat službu podpory samostatného bydlení pro osoby s chronickým duševním onemocněním (viz příloha č.1).

Navrhovaná platnost aktualizovaného komunitního plánu je pro období let 2011-2013 vzhledem k tomu, že se jedná o dokument střednědobého charakteru a zároveň se překrývá s programovacím obdobím strukturálních fondů. Prioritou bude zejména udržitelnost stávající sítě sociálních služeb. 

Navrhovaný harmonogram:
	Schválení záměru Radou města Jeseník

Oslovení obcí se záměrem aktualizace komunitního plánu – listopad-prosinec 2009
Prezentace záměru poskytovatelům sociálních služeb na Jesenicku – prosinec 2009
	Aktualizace komunitního plánu – leden-duben 2010

Veřejné projednávání a připomínkování – květen 2010
Schvalování komunitního plánu – květen-červen 2010 



Přílohy:
1. Průběžná zpráva ke stavu realizace „Komunitního plánu sociálních služeb na Jesenicku na období let 2007 až 2010“
2. Komunitní plán sociálních služeb na Jesenicku na období let 2007 až 2010
3. Zápis z pracovní schůzky řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb Jesenicko ze dne 27.10.2009


Dopad na rozpočet města: přímý dopad není



