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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: 15.9.2009, kancelář Zdenky Lebduškové, Karla Čapka 1147/10, Jeseník
Přítomni:		Jana Mackov￡Jana Macková, DiS. (SPS Jeseník)
		Ing. Jan Rotter (DPD Jeseník)
		Ing. Martina Mařáková (Jesenická rozvojová, o.p.s.),
		Zdenka Lebdušková (MěÚ Jeseník)
		Mgr. Jiří Kovalčík (manažer KPSS)
Hosté:		Lenka Tichavsk￡Lenka Tichavská (metodik a vzdělavatel KPSS)
Omluveni:	Jarmila Helienkov￡Jarmila Helienková (MěÚ Zlaté Hory)
		MUDr. Jiří Staňa (místostarosta města Jeseník)


	Úvodní slovo – Jana Mackov￡Jana Macková
Novinky v rozvojových opatřeních

Azylové bydlení na Zlatohorsku a Javornicku 
	Azylové bydlení na Zlatohorsku se nejeví jako aktuálně potřebné a nejsou k němu v současnosti ani vhodné prostory
	Ester Zálesí zaregistrovalo službu azylového bydlení a získalo do pronájmu objekt v Horním Fořtu
	Na Javornicku se jako nejaktuálnější projevila potřeba azylového bydlení pro rodiče s dětmi
Občanská poradna 
	V záměru realizace občanské poradny se začalo intenzivně angažovat občanské sdružení Darmoděj a poslalo oslovující dopis, kterým chtěli získat doporučující stanovisko 
	Odpověď na dopis byla značně rozporuplná, protože i přes soulad se strategickými dokumenty pro oblast sociálních služeb na místní i krajské úrovni bylo stanovisko nedoporučující. Argumentováno bylo především již registrovanými službami, které ale neposkytují takový rozsah služeb a tak široké cílové skupině jako občanská poradna
	Nakonec se podařilo od Krajského úřadu získat vyjádření, které není nedoporučující a je tedy předpoklad, že se do registrace a následné realizace zapojí občanské sdružení Darmoděj 

Podpora kvalifikované terénní práce 
	Díky finanční pomoci Odboru pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agentuře) se podařil zajistit kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Byl domluven další postup na jednání pracovní skupiny sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením 

Stagnující nebo nerealizující se opatření
	Domov se zvláštním režimem
Klíčová je angažovanost kraje jako zřizovatele vytypovaného zařízení, které by se mohlo v domov se zvláštním režimem transformovat
	Je možné znovu provést zjištění předpokládaného počtu klientů
	Vyvolání jednání se zástupci Olomouckého kraje se v současnosti jeví jako neúčelné
	Ing. Jan Rotter – možnost přednést tento podnět na jednání komise pro rodinu a sociální záležitosti Olomouckého kraje – vytipovat vhodného zástupce
	Příprava chráněného bydlení pro zdravotně postižené
Problém opatření je v nákladnosti opatření a reálné možnosti zajištění dostatečného počtu klientů
	Je potřeba zjistit reálný počet klientů, kteří by chráněného bydlení využívali – pokusí se zjistit Zdenka Lebdušková ve spolupráci s pracovnicemi úseku péče o zdravotně postižené občany
	Bude projednáváno na nejbližším setkání členů pracovní skupiny
	Podpora informovanosti
Vzhledem k chybějícímu projektu jsou možnosti realizace značně omezené

	Fungují webové stránky, byla vydána brožura Za kým jít, která je aktuálním průvodcem sociální problematikou
	Jan Rotter – otázka na zvážení je získání finančních prostředků z Euroregionu Praděd na vydávání bezplatných informačních letáků do domácností; v současnosti funguje vývěska u náměstí, ale je přístupná jen pro seniory v Jeseníku, kteří se dostanou do města

	Centrum sociálních služeb 
	Ve spolupráci s architektem města byl zpracován stavební program pro Centrum sociálních služeb
	Obsahem centra sociálních služeb bude pečovatelská a ošetřovatelská služba, denní stacionář domovinka, klub důchodců, domov pro seniory 

	Komise pro rodinu a sociální věci doporučila pokračování záměru zřízení centra sociálních služeb
	V komisi pro rozvoj města byl podpořen záměr s podmínkou vytipování pozemku, na kterém by se centrum sociálních služeb zřídilo a způsobu financování celé investice 
	Předpokládané celkové investiční náklady jsou cca 118 milionů včetně vnitřního vybavení a souvisejících úprav pozemku, okolí, technologie apod.
	Dalším krokem je předložení Radě města, která rozhodne o dalším postupu záměru zřízení centra sociálních služeb


	Konference Na jedné lodi a Dny seniorů 
Konference Na jedné lodi

Proběhne dne 1.10.2009 od 9 do 14 hodin v prostorech salónku Ripper Hotelu Slovan
	Na konferenci bude mezinárodní účast (Polsko, Slovensko)
Na financování se bude podílet Město Jeseník a MKZ Jeseník – Martina Mařáková domluví ceny za občerstvení a pronájem s vedením Hotelu Slovan
Jana Mackov￡Jana Macková se pokusí oslovit o účast ThLic. Michala Umlaufa s příspěvkem o dobrovolnictví
	Dny seniorů
Jan Rotter předložil program Dnů seniorů včetně loga a předpokládané formy propagace – je potřeba zajistit dostatečnou propagaci a byla domluvena schůzka 23.9.2009 od 13 hodin, kde se domluví roznos letáčků
	Program je připravován ve spolupráci Města Jeseník, Priessnitzových léčebných lázní, a.s., Domova penzionu pro důchodce Jeseník, MKZ Jeseník a Jesenické rozvojové, o.p.s.
	Čtvrtek – konference, příjezd hostů, oficiální přivítání; Pátek – promítání kino, výlet na Praděd, setkání pro dříve narozené; Sobota – promítání kino, program lázně včetně slavnostního večerního programu v kongresovém sále;
	Celá akce je financována ze sponzorského daru firmy Campanula a rozpočet je cca 420 tis. Kč. 
	Ze strany ZUŠ je nabídka na výtvarné zpracování propagačních panelů sociálních služeb – je to potřeba domluvit s poskytovateli sociálních služeb – zajistí Jiří Kovalčík

	Informace z kraje – Lenka Tichavsk￡Lenka Tichavská

	Metodici KPSS končí k 31.12.2009
	Probíhá sběr dat z benchmarkingu – kraj nechce konzultovat s koordinátory komunitního plánování na úrovni obcí III. stupně

Individuální projekt Olomouckého kraje na komunitní plánování podán nebude i přesto, že byl zpracován metodiky ve spolupráci s Mgr. Lucií Horáčkovou

	
Aktualizace komunitního plánu a jeho východiska

	Dne 15.10.2009 proběhne v Olomouci krajská koordinační skupina komunitního plánování sociálních služeb, kde budou předneseny nové 
	Poté bude svoláno další jednání řídící skupiny, na kterém se bude řešit forma a časový harmonogram aktualizace komunitního plánu – přítomným členům byl předán návrh časového harmonogramu aktualizace


	Závěry a úkoly
Domluvit finanční podmínky realizace konference s Hotelem Slovan – Martina Mařáková - do 23.9.2009

	Oslovit vedoucího dobrovolnického centra v Olomouci ThLic. Michala Umlaufa s žádosti o příspěvek na konferenci – Jana Mackov￡Jana Macková – do 18.9.2009
	Zajistit propagační materiály od poskytovatelů sociálních služeb – Jiří Kovalčík – do 23.9.2009
	Zrealizovat schůzku k propagaci Dnů seniorů – 23.9.2009 od 13 hodin
	Zajistit aktualizaci a dotisk katalogu poskytovatelů sociálních služeb – Jiří Kovalčík – do 16.10.2009
	Vytipovat člena komise pro rodinu a sociální záležitosti Olomouckého kraje, který by do jednání přednesl podnět na zřízení Domova se zvláštním režimem transformací ze stávajícího Domova pro seniory Javorník – Jan Rotter – do 16.10.2009
	Oslovení pracovnic úseku péče o zdravotně postižené a zjištění předpokládaného počtu klientů chráněného bydlení – Zdenka Lebdušková – do 16.10.2009 
Připravit předpokládanou formu aktualizace včetně časového harmonogramu a předložit na dalším jednání řídící skupiny – Jiří Kovalčík


Zapsal: Jiří Kovalčík

