Veřejná služba ve Městě Jeseník

Veřejná služba funguje v našem městě již 7 měsíců. Za tu dobu si dokázala „vydobýt své místo pod sluncem“. Počet osob, kteří tuto službu vykonávají, roste. v únoru 2010 si ji odpracovalo již 72 osob (v prvním měsíci fungování, tj. v červenci 2009 to bylo přitom jen 34 osob). K nárůstu přispělo i rozhodnutí Rady Města Jeseníku ze dne 27.11.2009 s poskytováním veřejné služby i pro občany, kteří žijí ve spádovém území Jeseníku a nemají možnost vykonat veřejnou službu v místě svého trvalého pobytu. Některé obce dosud institut veřejné služby nerealizují. Toto rozšíření se ukázalo jako přínosné, jelikož tito lidé jsou velmi motivováni a s jejich prací jsou organizace spokojené.

Zatím jako poslední obec institut veřejné služby zřídila Písečná. Bohužel stále jsou na Jesenicku obce, které se z jakýchkoliv důvodů brání zřízení veřejné služby, přestože jejich občané o ni projevují nemalý zájem a jsou tak nuceni dojíždět do Jeseníku, aby mohli v rámci veřejné služby pracovat. 

Celkově se ukazuje, že veřejná služba je pro Město Jeseník velmi přínosná. Nyní v zimním období to platí dvojnásob, když v době sněhové kalamity pracovníci v rámci veřejné služby pracovali na odhazování sněhu nepřetržitě i o kalamitních víkendech. 

Veřejná služba přináší hned několik kladných efektů najednou – dochází k nemalým finančním úsporám, zvýší se počty pracovníků pečujících o pořádek na veřejných místech a tím se zkvalitní údržba ve městě. Eliminují se také možnosti "práce načerno" a současně se umožní osobám obtížně získávajícím zaměstnání na trhu práce pomoci svému městu. Většina zapojených lidí vykonává svou práci velmi dobře a u některých, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, se daří obnovovat jejich pracovní návyky.

V současné době máme uzavřenou smlouvu o partnerství v rámci veřejné služby s těmito organizacemi:
	Technické služby Jeseník, a.s.

Správa majetku města, p.o.
Penzion pro seniory Jeseník, p.o.
Sdružení křesťanské pomoci Boétheia
	Darmoděj, o.s.
Hnutí Brontosaurus Jeseníky

Veřejnou službou se ve smyslu zákona rozumí pomoc obci v záležitostech, které jsou v jejím zájmu, zejména při zlepšování životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoc v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. Je vykonávána osobami v hmotné nouzi na základě písemné smlouvy, kteří jsou motivováni zvýšením dávek pomoci v hmotné nouzi. 

V současné době se jedná  o  možnosti zapojení školských  zařízení do veřejné služby,  která by měla zájem využívat veřejnou službu  a tím pomoci sobě i Městu Jeseník. 
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