Zápis  
z jednání komise pro rodinu a sociální věci při Městském úřadě Jeseník, které se uskutečnilo dne 30.10.2007 v 16.30 hodin v malé zasedací místnosti radnice.

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

Za odbor OSVZ :  Křivánková Jana, Lebdušková Zdenka, Vymětalová Věra, 

Hosté: p. Stanislava Kopecká – vedoucí úseku marketingu Lázní Velké Losiny
 

Program jednání: 

	Zahájení, seznámení s programem jednání komise.
	Vystoupení hosta – paní  Kopecké.
	Seznámení s novými pravidly pro poskytování příspěvků NNO.
	Dorozdělení finančních prostředků NNO z rezervy na rok 2007.
	Rozdělení fin.prostředků NNO z rozpočtu města Jeseník na rok 2008.
	Plnění plánu práce – přehled činnosti.

Roční plán Akademie III.věku pro seniory.
	Diskuze, náměty, různé.



K bodu 1 – Jednání komise zahájila paní Vymětalová,  přivítala přítomné členy komise, představila hosta – paní Kopeckou, a seznámila je s programem jednání komise.

K bodu 2 – Paní Kopecká vystoupila s nabídkou výhodných pobytů připravených pro handicapované občany, speciálními rehabilitačními a léčebnými pobyty pro mentálně a tělesně postižené, pro matky s dětmi. Předala přítomným nabídkový balíček služeb a zodpověděla veškeré dotazy k zajištění pobytu pro organizace zdravotně postižených.

K bodu 3 –  Paní Lebdušková seznámila členy komise s návrhem nových pravidel pro poskytování příspěvků nestátním neziskovým organizacím působícím v sociální oblasti z prostředků města Jeseník.Na doplnění paní Křivánková rozvedla problematiku poskytování sociálních služeb a podmínky pro poskytování finančních příspěvků těmto poskytovatelům.Paní Řehová vystoupila s připomínkou, že  Mateřské centrum Krteček je dle navržených pravidel vyřazeno z možnosti žádat o finanční příspěvek na činnost, neboť nemůže být registrováno jako poskytovatel sociálních služeb a není ani subjektem v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, vzdělávání, životního prostředí, turistického ruchu nebo zdravotnictví.
Stanovisko komise :  vzhledem k tomu, že Mateřské centrum Krteček není poskytovatelem sociálních služeb rodinám s dětmi (jde spíše o volnočasové aktivity) a nesplňuje podmínky pro příspěvek v oblasti sociální péče a zdravotnictví, doporučuje komise řešit možnost poskytnutí příspěvku mateřskému centru dle části A. Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu města.

K bodu 4 – Komise projednala a schválila návrh na přerozdělení finančních příspěvků z rezervy pro rok 2007 pro nestátní neziskové organizace působící v sociální a zdravotní oblasti.
Komise souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků NNO dle předloženého návrhu, který tvoří samostatný bod jednání RM.

K bodu 5-  Komise projednala a odsouhlasila návrh na rozdělení finančních prostředků 
z rozpočtu města Jeseník nestátním neziskovým organizacím působícím v sociální a 
zdravotní oblasti na rok 2008 – viz příloha č. 1

K bodu 6 – Předsedkyně komise paní Řehová seznámila členy komise s plněním plánu činnosti  na úseku péče o rodinu a děti dle programového prohlášení Rady města Jeseník. Budování sítě dětských hřišť – v řešení, připravují  se návrhy, mapuje se terén.. Byly vydány „Slevové karty pro rodiny – rodinné pasy“. Průběžně se připravuje vytvoření systému bezbariérových přístupů pro zdravotně postižené a dětské kočárky.

K bodu 7 -  Akademie III. věku pro seniory probíhá dle plánu, byla navázána spolupráce s Akademií J.A.Komenského v Šumperku, která pomáhá při zajišťování témat a poskytuje lektory a přednášející pro Akademii. Roční plán Akademie bude zveřejněn na vývěskách.

K bodu 8 – Ing. Novotná pozvala přítomné na vánoční akci 28.12.2007, kterou pořádá Okresní archiv, paní Tincová, poznávání staročeských zvyků  a obyčejů.
Nabídka sdružení SONS – upéct na tuto akci vánoční perníčky.

Paní Křivánková informovala o stěhování rodin z Kazachstánu, zajištění  bydlení, jejich základních potřeb a postupné integraci do společnosti za pomoci asistenta.

Další jednání komise pro rodinu a sociální věci se uskuteční v lednu 2008, pozvánky s upřesněním termínu budou členům komise zaslány. 
 




V Jeseníku dne 26.11.2007
Zapsala: Vymětalová Věra  

