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TISKOVÁ  ZPRÁVA

Zřízení institutu veřejné služby (dále jen VS) pro občany města Jeseníku schválila na svém jednání dne 16.6.2009 Rada Města Jeseník, a to s účinností od 1.7.2009. Zapojilo se do ní na počátku 6 partnerských organizací:
Technické služby Jeseník a.s.
Správa majetku města, p.o., Jeseník 
Domov penzion pro důchodce, p.o., Jeseník 
Boétheia, sdružení křesťanské pomoci, Jeseník (dále jen SKP Boétheia)
Středisko pečovatelské služby, p.o. Jeseník (dále jen SPS)
Darmoděj, o.s., Jeseník

V průběhu měsíce srpna od projektu odstoupilo Středisko pečovatelské služby z důvodů vysokých nákladů na pojištění pracovníků vykonávajících VS. Došlo však k dohodě mezi SKP Boétheia a SPS Jeseník, že stávající osoby zaměstnané u SPS přešly pod SKP Boétheia s výkonem VS právě ve SPS.

V září se do projektu nově zapojilo Hnutí Brontosaurus Jeseníky.
Celkový počet nabízených míst ve všech partnerských organizacích k 1.10.2009 je 54:
Technické služby Jeseník		25
Správa majetku města		            10
Domov penzion pro důchodce	  2
Boétheia  				  7
Darmoděj				  3
Hnutí Brontosaurus			  7

Přehled počtu osob, které mají možnost vykonat VS a které ji skutečně vykonaly:
měsíc				        červenec	                    srpen		          září
Počet osob, které měly           
možnost odpracovat			70			69			66
veřejnou službu

Počet osob, které fakticky
veřejnou službu				34			38			37
odpracovaly

Z původního předpokladu, že do VS se zapojí asi třetina osob v hmotné nouzi, nás pozitivně překvapilo zjištění, že se zapojila cca polovina všech, kteří by měli VS odpracovat. Existuje skupina osob, v průměru jich je 25, kteří nemají absolutně žádný zájem o práci v rámci VS.
Spolupráce se všemi partnerskými organizacemi je velmi dobrá. Vzájemná komunikace a předávání informací probíhá bez problémů. K tomu přispívá i fakt, že pravidelně 1x měsíčně se uskutečňuje pracovní setkání se zástupci organizací.
Na počátku zřízení institutu VS panovala mezi všemi určitá skepse, zda pracovní morálka osob vykonávajících VS bude dobrá. Tyto pochybnosti se rozptýlily již v průběhu prvního měsíce fungování VS (až na nějaké výjimky). Dnes je situace taková, že všichni zástupci partnerských organizací jsou s fungováním VS velmi spokojeni. Zvykli si na fakt, že osoby pracující v rámci VS zastanou velký kus práce. To se již začalo promítat i na vzhledu okolí městských budov, či veřejných prostranství, kde je viditelnější pořádek a větší čistota. To také ocenili někteří občané sídlišť, kde práce probíhaly. Jako velmi pozitivní vnímáme fakt, že osoby, které se zapojily do VS  mají možnost si zachovávat (někteří i znovu nabývat) pracovní návyky. Někteří se osvědčili natolik, že organizace s nimi uzavírají dlouhodobější dohody  a začínají uvažovat o možnostech, jak tyto osoby zaměstnat v rámci pracovní smlouvy.  V neposlední řadě je třeba zmínit značné finanční úspory, jelikož na práci, kterou nyní vykonávají osoby v rámci VS, by si musely organizace najmout firmy a platit je. 
V současné době kapacita volných míst na VS je nenaplněna a to z důvodu, že  jsou občané zaměstnáni na veřejně prospěšných místech  a sezónních pracovních místech. Do konce letošního roku máme připravenou dostatečnou kapacitu  pro případné další zájemce o veřejnou službu pro občany z Jeseníku.
Vzhledem k dosavadnímu průběhu počítáme s pokračováním organizování veřejné služby pro občany města Jeseníku.


Zpracovala: Petra Janhubov￡Petra Janhubová – koordinátor VS


