MĚSTO JESENÍK, MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

V Jeseníku 8.10.2010

Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální věci 
dne 6.10.2010

Zúčastnili se: Alena Řehová, Bc. Jana Mackov￡Jana Macková, Ing. Jan Rotter, Ing. Olga Dvořáčková, Ivana Malá, Mgr. Jiří Kovalčík – tajemník komise  
Omluveni: Ing. Milena Novotn￡Milena Novotná, Ing. Jana Mackov￡Jana Macková
Hosté: Jana Křivánková – vedoucí odboru SVZ, Zdenka Lebdušková – vedoucí oddělení sociální péče, MUDr. Jiří Staňa – místostarosta města Jeseník


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

2. Informace o dětském hřišti Smetanovy sady
	Hřiště ve Smetanových sadech pro děti ve věku 3-6 let bude realizováno v letošním roce, v rámci 5. rozpočtové změny došlo ke schválení finančních prostředků na realizaci hřiště
	V rámci schvalování byla snížena částka na realizaci a dle nákladů, které spočítal projektant nebude stačit na celou realizaci, pokud by výběrové řízení nesnížilo cenu zakázky, realizovala by se v letošním roce část herních prvků a zbývající by se doplnily v následujícím roce

V nejbližší době bude vypsáno výběrové řízení na realizátora stavby dětského hřiště a do konce roku by mělo být nové hřiště realizováno
Stanovisko komise: Komise bere na vědomí informaci o realizaci dětského hřiště ve Smetanových sadech
3. Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku pro roky 2011-2013 
	Celý proces aktualizace komunitního plánu byl započat již v listopadu 2009, kdy Rada města Jeseník na svém jednání vzala na vědomí monitorovací zprávu k naplňování Komunitního plánu sociálních služeb na Jesenicku na období let 2007 až 2010 a pověřila Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jeseník provedením aktualizace komunitního plánu
	Z výstupů pracovních skupin a dalších podkladů byl zpracován návrh Komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících pro roky 2011-2013

	Komunitní plán byl schválen na Zastupitelstvu města Jeseník dne 17.6.2010 napříč politickým spektrem

	Vzhledem k prodlevě s tiskem KP bude do dalších obcí zaslán komunitní plán ještě graficky nezpracovaný ve formátu pdf a v případě zájmu bude obcím nabídnuta konzultace, případně přítomnost při schvalování v zastupitelstvu

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí
4. Zahrada 2000, o.s. – požádala o přidělení bytu, který sousedí se stávající pronajatou budovou bývalé mateřské školy v Jeseníku – Bukovicích pro rozšíření sociálních služeb 
Město Jeseník pronajalo byt občanskému sdružení Zahrada 2000, organizace tedy bude mít možnost realizovat svůj záměr zřízení cvičného bytu pro klienty;
Zahrada 2000 v předchozím týdnu otevřela prodejnu svých výrobků na ulici 28. října
Stanovisko komise: komise informaci bere na vědomí 
5. Dny seniorů 2010
Ve dnech  30.9. – 3.10 2010 probíhaly v Jeseníku pod záštitou města Jeseník ve spolupráci Penzionu pro seniory Jeseník a MKZ Jeseník již druhé „Dny seniorů Jeseníku“
Ve čtvrtek 30.9. byla na programu konference „Na jedné lodi“, tentokrát zaměřená na aktivizační programy seniorů
Odpoledne proběhla Vernisáž výstavy výtvarných prací seniorů, doplněná kulturním programem (vystoupení dětí ze ZUŠ Jeseník) v jesenické Kapli
V pátek a v sobotu dopoledne proběhla v kině filmová představení, kterých se zúčastnilo dohromady přibližně 300 seniorů
Páteční podvečer patřil společenské akci, která se uskutečnila v hotelu Slovan. K poslechu i tanci hrála skupina Fantazia, slovem provázel František Surmík a 70 seniorů odcházelo spokojených, protože si připomněli okamžiky svého mládí, kdy se ještě v původních prostorách tohoto historického hotelu konaly pravidelné taneční odpoledne
V sobotu se uskutečnil zájezd pro seniory do Paczkowa a Zlotého Stoku, nabitý kulturními i přírodním zajímavostmi a večer vyvrcholily Dny seniorů koncertem vážné hudby v jesenické kapli, „Mladí umělci seniorům“. Koncert se setkal s velkým zájmem seniorů, zúčastnilo se přes 100 návštěvníků.
V neděli byly Dny seniorů ukončeny  bohoslužbou v jesenickém kostele Nanebevzetí Panny Marie a odpolední přednáškou Mgr. Petra Procházky, starostou města v Klubu seniorů.
Návštěvnost programu  byla oproti loňskému roku vyšší, což jistě svědčí o úspěšnosti a dobrém jménu loňské i letošní akce.
Stanovisko komise: komise informaci bere na vědomí a doporučuje pokračovat v organizaci Dnů seniorů a konferencí Na jedné lodi i nadále
6. Vyhodnocení fungování komise pro rodinu a sociální věci
V průběhu volebního období proběhlo 16 jednání komise pro rodinu a sociální věci, vyjadřovala se k materiálům, které byly předkládány Radě města a zabývala se i dalšími podněty a problémy ve své kompetenci 
	Z komise rezignovali dva členové, zároveň byli dva noví členové Radou města jmenováni a podařilo se propojit komisi s řídící skupinou komunitního plánování, v průběhu volebního období se změnil také tajemník komise
	Komise postupovala v souladu se svým plánem činnosti, který se jí dařilo plnit (např. zřízení dětského hřiště, schválení městského porodného, zřízení podpory pro rodiny pečující v domácnosti o těžce zdravotně postižené dítě apod.)
Předseda komise poděkoval všem jejím členům za jejich činnost v komisi

7. Různé a diskuse 
a) Virtuální akademie třetího věku
Dne 5.10. 2010 byl Penzionem pro seniory Jeseník ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze zahájen nový projekt vedoucí ke zvyšování kvality života seniorů prostřednictvím studia Virtuální univerzity třetího věku
Systém výuky je založen na přednáškách natočených vysokoškolskými lektory, které se prostřednictvím internetu dají aplikovat do každého místa v ČR
Virtuální výuka Univerzity třetího věku, někdy též nazývána vzdálená nebo elektronická, zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou práci, komunikaci s lektorem a další aktivity, kdekoliv kde je dostupný internet – v knihovnách, školách, informačních střediscích, klubech seniorů a podobně
Senioři společně shlédnou každých 14 dní - podle harmonogramu konkrétního konzultačního střediska – ve zvolené místnosti natočené přednášky, které jsou umístěny na Seniorském portálu univerzity třetího věku
Po každé přednášce se předpokládá společná diskuze řízená moderátorem v návaznosti na přednášené téma a vypracování kolektivního testu k ověření pochopení celého výkladu.
Stanovisko komise: komise informaci bere na vědomí 
b) Zvýšení nájmu prostor MC Krteček Jeseník
ZŠ Jeseník zvýšila k začátku měsíce října jednostranně výši nájmů v budově KORD v areálu Průchodní ulice
	Vzhledem k zvýšení měsíčního nájmu o několik tisíc měsíčně před koncem roku nemají možnost neziskové organizace na toto reagovat, protože žádosti o dotace jsou zpracovávány vždy na kalendářní rok
Vzhledem k potřebnosti fungování MC Krteček Jeseník a dopadům na rozpočet organizace není vhodné zvyšovat nájem neziskovým organizacím, jejichž financování je již tak značně komplikované 
Stanovisko komise: vzhledem k tomu, že pronajímatelem prostor je příspěvková organizace města, doporučuje komise radě města zabývat se tímto problémem, který je pro MC Krteček Jeseník těžko řešitelný.


Zapsal: Jiří Kovalčík

