MĚSTO JESENÍK, MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

V Jeseníku 2.4.2010

Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální věci 
dne 25.3.2010
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���Jana Macková Ing. Jana Mackov￡Jana Macková, Ing. Milena Novotná, Ing. Olga Dvořáčková, Ing. Jan Rotter, Mgr. Jiří Kovalčík – tajemník komise  
Omluveni: Ivana Malá
Hosté: Jana Křivánková – vedoucí odboru SVZ, MUDr. Jiří Staňa – místostarosta Města Jeseník



1. Uvítání – tajemník komise Mgr. Jiří Kovalčík přivítal všechny přítomné, seznámil je s programem 

2. Kontrola plnění úkolů – na posledním jednání byla projednávána možnost získání finančních prostředků ve zprostředkování Českého červeného kříže
	Existuje možnost získat až 70 % dotaci na investici, přičemž do spoluúčasti města by se mohl počítat i pozemek
	Je potřeba vstoupit do jednání s ČČK s konkrétním materiálem – existuje stavební program Centra sociálních služeb, který lze použít jako podkladový
	MUDr. Jiří Staňa s Ing. Milenou podniknou jednání se zodpovědnou osobou z Českého červeného kříže v Praze v době po velikonocích

Stanovisko komise: komise bere na vědomí a doporučuje aktivní zapojení voleného zástupce města do vyjednávání

3. Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb – aktuálně probíhá a komisi jsou předloženy aktuální informace;
	V rámci aktualizace komunitního plánu byly zpracovány Sociálně demografická analýza okresu Jeseník a Analýza struktury a financování sociálních služeb v okrese Jeseník;
	Proběhla druhá jednání pracovních skupina začínají se konkretizovat potřeby pro oblast rozvoje sociálních služeb;
	Byla zapracována podpora rodiny, která se skládá ze tří oblastí – vytvoření koncepce rodiny, podpora nových aktivit pro rodiny s dětmi dle současných potřeb a podpora stávajících služeb MC krteček Jeseník;
	Ing Novotná poskytla materiály k příkladům dobré praxe v oblasti podpory rodiny – na špici jsou zejména Jablonec nad Nisou (www.jabloneckarodina.cz), Dobříš a Brno

Stanovisko komise: informaci bere na vědomí

4. Výsledky dotazníků v rámci městského porodného – v rámci městského porodného a dalšího vyplnění jsou k dispozici výsledky 42 dotazníků 
Proběhlo první vítání občánků, z kterého bylo získáno celkem 17 dotazníků a v MC krteček Jeseník to bylo dalších 25;
V některých oblastech jsou výsledky velmi jednoznačné;
	Výsledky budou postupně doplňovány na základě doručených dotazníků vyplněných  v rámci dalšího poskytování městského porodného;
Stanovisko komise: Informaci bere na vědomí a doporučuje zveřejnit informace ne tiskové konferenci
5. Konference „Na jedné lodi“ – konference proběhne 29.4.2010 a jejím hlavním tématem bude problematika sociálního vyloučení;  
	Konference byla koncipována jako prakticky zaměřené jednání s dvěma hlavními tématy;
	Prvním tématem je problematika osob bez důchodového zajištění, jehož cílem je přenos tohoto problému formou účasti kompetentních osob na centrální úroveň, protože v současnosti se tento problém netýká vysokého počtu lidí, ale jejich počet se bude zvyšovat a bude potřeba nastolit systémové změny;
	Druhým tématem bude problematika sociálního bydlení, která by měla být pojata jako workshop k této oblasti – zúčastnit by se měli zástupci neziskových organizací, obcí a měst a také soukromého sektoru a centrální úrovně;

Stanovisko komise: informaci bere na vědomí
6. Informace o veřejné službě – její fungování úspěšně pokračuje a v únoru ji vykonalo již 72 osob oproti 34 v červenci 2009; 
Realizace veřejné služby probíhá pro občany Jeseníku a dalších obcí, kde zřízena není (Supíkovice a Velké Kunětice) se osvědčila; od 1.4.2010 budou veřejnou službu realizovat i v Supíkovicích
	Postupně se daří zapojit více lidí, je však otázka, co s počtem vykonávajících osob udělají sezónní práce a veřejně prospěšné práce;
	V současnosti je v jednání zapojení mateřských a základních škol do veřejné služby – v současnosti se jedná o požadavcích ze strany škol;
	K ročnímu výročí zavedení veřejné služby se chystá ocenění nejlepších pracovníků – je otázka zvolené formy – prostor pro podněty;
Stanovisko komise: informaci bere na vědomí a doporučuje podporu rozšíření veřejné služby do mateřských a základních škol

7. Zápis z řídící skupiny KPSS Jesenicko – komisi byl předložen zápis z jednání řídící skupiny KPSS Jesenicko, který proběhl dne 9.2.2010 
Stanovisko komise: informaci bere na vědomí
8. Různé a diskuse 
a. Dětská hřiště na území města – do konce dubna bude zpracována projektová dokumentace na rozšíření dětského hřiště ve Smetanových sadech o prvky pro děti do 6 let a v červnu bude předložena rozpočtová změna do zastupitelstva; s realizací hřiště ve Smetanových sadech se počítá v letošním roce, s rekonstrukcí hřiště na Nábřežní ulici se počítá v příštím roce; další dřevěné odpočívadlo pro rodiny s dětmi včetně herních prvků pro děti přibude v parku u Gymnázia; ve věci obnovy dětských hřišť se podařilo udělat velký pokrok – u stávajících hřišť chybějí prvky pro děti do 6 let věku, často by stačilo doplnit pouze několik pružinových houpaček nebo je dát samostatně v rámci města do parků a odpočinkových míst; bylo by dobré zajistit další hřiště pro rodiny např. v parku u knihovny – na petanque, šachy 
Stanovisko komise: informaci bere na vědomí, vítá pokrok s rekonstrukcemi dětských hřišť a doporučuje se zabývat možnostmi rozšíření hracích prvků do 6 let a zřízení hřiště na petanque  
b. Problematika zadluženosti – stále častěji se objevují problémy se zadlužeností a lidé si často nevědí rady s tímto problémem; bylo by dobré za tímto účelem zřídit poradu k dluhové problematice vzhledem k tomu, že záměr občanské poradny se prozatím nepodařilo zrealizovat
Stanovisko komise: informaci bere na vědomí a doporučuje zabývat se možnostmi zajištění dluhového poradenství
c. Dny seniorů – je v plánu zrealizovat i v letošním roce, i když na celou akci nebude tolik prostředků, v plánu je opět zrealizovat nabídku více aktivit pro seniory kolem „dne seniorů“ 1.10.2010 – součástí bude tradičně setkání pro dříve narozené, bylo by dobré navrhnout případné aktivity
Stanovisko komise: informaci bere na vědomí a doporučuje zrealizovat dny seniorů dle finančních možností
d. Klub seniorů – bylo by potřeba zajistit bezbariérový vstup do budovy, kde sídlí klub seniorů – v současnosti je prakticky nemožné dostat do klubu seniora na invalidním vozíku a zároveň by bylo dobré upravit parkoviště u budovy – je ve velké míře využíváno a jeho kvalita tomu neodpovídá
Stanovisko komise: informaci bere na vědomí a doporučuje se zabývat zajištěním bezbariérového vstupu do klubu seniorů


Zapsal: Jiří Kovalčík

