Z á p i s
Komise pro rodinu a sociální věci při Městském úřadě Jeseník, která se uskutečnila dne 18.01.2007 ve 13.00 hodin na MěÚ Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, v malé zasedací místnosti.

Přítomni členové komise : Ing. Macková Jana, Malá Iva, Ing. Novotná Milena, Řehová Alena, Bc. Schlemmerová Marie

Za odbor OSVZ : Lebdušková Zdenka, Vymětalová Věra

Omluveni členové komise : Ing. Dvořáčková Olga, Rajská Jitka

Hosté: MUDr. Staňa Jiří

Program jednání: 

	Zahájení, seznámení s programem jednání komise.

Představení členů komise, hostů.
Jednací řád komise.
Příprava plánu práce komise, harmonogram jednání.
Komunitní plánování v oblasti sociálních služeb.
Informace o akcích pro seniory města.
	Diskuze, náměty, různé.


K bodu 1 – Jednání komise zahájila paní Vymětalová,  přivítala přítomné členy komise a hosty – pana místostarostu MUDr. Staňu Jiřího a paní Lebduškovou Zdenku za odbor OSVZ. Stručně uvedla program 1. jednání komise pro rodinu a sociální věci.


K bodu 2 – Vzájemné představení členů komise, jejich pracovní zaměření, možnosti a uplatnění v práci komise, náměty a návrhy pro činnost komise.


K bodu 3 – Paní Vymětalová seznámila členy komise s návrhem pracovního řádu,  hlavními úkoly komise pro rodinu a sociální věci. Vyzvala členy k připomínkám a doplnění , které budou  následně zpracovány do konečné podoby jednacího řádu. 
Termín : Do 13.2.2007 připraví paní Vymětalová návrh jednacího řádu ke schválení komisí a RM  Jeseník.


K bodu 4 – Komise se zabývala přípravou plánu práce v návaznosti na hlavní úkoly komise a doplněním o návrhy členů komise. Byl stanoven časový harmonogram jednání komise, jednacím dnem bude úterý, čas  v 16.30 hodin.
Pravidelné jednání komise : 13.2.2007, 20.3.2007, 19.6.2007, 18.9.2007, 20.11.2007.  
Termín : Do 13.2.2007 připraví předsedkyně komise,  paní Řehová   návrh  plánu práce.


K bodu 5 – Paní Lebdušková  seznámila komisi s průběhem komunitního plánování v oblasti sociálních služeb, jeho přínosem pro zajištění budoucích i stávajících služeb sociální péče.
Současně pozvala s paní Malou pana místostarostu MUDr. Staňu na poradu členů pracovní skupiny KPSS zdravotně postižených.


K bodu 6 – Informace o akcích pro seniory – i v letošním školním roce probíhá Akademie třetího věku pro seniory, Kurzy počítačového gramotnosti. Další přednáška Akademie se uskuteční ve čtvrtek 25.1.2007 v 16 hodin na téma „ Drobná feudální sídla na Jesenicku“, přednáší Mgr. Jiří Kubica.


K bodu 7 – Kontrola plnění úkolů z minulého období- odstraňování architektonických bariér pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
Komise pověřuje paní Řehovou , zjistit stav realizace projektu , termín do 13.2.2007.  

Paní Ing. Novotná seznámila členy komise s činností JEMAS – Jesenické místní akční skupiny, jejím zaměřením na rozvoj oblastí týkající se výchovy a vzdělávání, zemědělství, cestovního  ruchu.

V uplynulém období se sociální komise snažila získat finanční prostředky na vzdělávání seniorů / Akademii, počítačové kurzy, výuku jazyků / z projektu GRUNDVIG 2, v rámci vzdělávacího programu EU Sokrates. Vzhledem k tomu, že hlavní garant projektu, město Nysa, z organizačních důvodů  přerušilo práci na projektu, k jeho realizaci nedošlo.
Místostarosta, MUDr. Staňa nabídl, že se pokusí získat projektového manažera, který by projekt posoudil a pokusil se o jeho zpracování a realizaci.

Paní Ing. Macková informovala o možnosti počítačových kurzů pro matky s dětmi, který organizuje Úřad práce v Jeseníku. 

V diskuzi komise probírala priority sociální péče na Jesenicku, a to chráněné bydlení pro osoby s kombinovanými vadami, hospic, a nutnost znovuobnovení ošetřovatelské péče na Jesenicku, agentury Delfín, pro potřeby občanů  celé spádové oblasti Jesenicka.
Místostarosta, MUDr. Staňa, přislíbil podporu a pomoc ze strany radnice při jeho realizaci .

Další jednání komise pro rodinu a sociální věci se uskuteční dne 13.2.2007 v 16.30 hod. v malé zasedací  místnosti na radnici MěÚ Jeseník.

Návrh RM na usnesení :

Rada města bere na vědomí :

Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální věci ze dne 18.1.2007.



V Jeseníku dne 22.1.2007
Zapsala: Vymětalová Věra  

