MĚSTO JESENÍK, MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

V Jeseníku 3.3.2011

Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální věci 
dne 22.2.2011

Zúčastnili se: Bc. Renata Plevov￡Renata Plevová, Jana Šustková, Ivana Malá, František Mencner, Alena Řehová Mgr. Jiří Kovalčík – tajemník komise  
Hosté: Jana Křivánková – vedoucí odboru SVZ


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

2. Plán komise pro rodinu a sociální věci – obecné cíle 
	Prosazovat větší míru zapojení obyvatel města (rodin s dětmi, seniorů, zdravotně postižených občanů, apod.) do veřejného života
	Podporovat prezentaci neziskových organizací v sociální oblasti a oblasti podpory rodiny
	Řešit otázku nízkoprahových prostor pro mládež za účelem organizace vlastní činnosti

Zasadit se o realizaci záměru zajištění bezpečnosti seniorů a dalších obyvatel města formou záchranného systému
Podporovat zájmovou činnost seniorů, zdravotně postižených a rodin s dětmi
	Prosazovat opatření k zajištění bezbariérovosti a celoroční dostupnosti města i z jeho okrajových částí dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
	Hledat možnosti realizace komplexní 24 hodinové péče formou domova pro seniory
Zaktualizovat dotazník vyplňovaný v rámci městského porodného, zajistit jeho pravidelné vyhodnocování a prosazování jeho výstupů
Propagovat rodinné pasy a projednat možnosti rozšíření slev na Jesenicku
Podporovat výstavbu nových dětských hřišť a iniciovat zajištění sociálního zázemí u dětského hřiště ve Smetanových sadech
Podporovat všechny formy prezentace aktivit pro seniory a snažit se odstraňovat předsudky vůči těmto aktivitám s cílem zapojení co nejširšího počtu osob
Podporovat udržení stávajících a  vznik nových odlehčovací služby pro osoby pečující v domácnosti 
	Zasadit se o řešení péče o děti do 3 let věku formou miniškolky nebo jeslí
3. Plán činnosti komise pro rok 2011
Vstoupit do jednání s Českou poštou, Českými drahami a Veolia transport ve věci  pořízení a umístění kompenzační pomůcky pro nevidomé a slabozraké - akustických majáčků na jejich budovy 
Zrealizovat soutěž pro veřejnost, jejichž výsledek bude mediálně prezentován
Zajistit subjekt pro realizaci projektu na akci k prezentaci neziskových organizací v kapli
Vytipovat vhodné nízkoprahové prostory pro mládež a jednat o možnost jejich využití i pro studentské aktivity
Zmapovat možnosti zajištění záchranného systému na území města Jeseník
Zmapovat okrajové části města, ze kterých je v zimních měsících špatná dopravní dostupnost v zimních měsících a projednat z Technickými službami Jeseník a OSMI MěÚ Jeseník možnosti řešení
Zmapovat zájem seniorů o volnočasové aktivity, které nejsou v současnosti realizovány
	Hledat možnosti realizace komplexní 24 hodinové péče formou domova pro seniory
	Provést aktualizaci dotazníku vyplňovaného v rámci poskytování městského porodného
Čtvrtletně vyhodnotit výstupy dotazníku vyplňovaného v rámci městského porodného a navrhnout Radě města podněty, které z vyhodnocení vyplynou
	Zpracovat plán prezentace rodinných pasů veřejnosti pro zajištění dostatečné informovanosti
	Vytipovat další možné slevy realizované v rámci rodinných pasů a prověřit možnost jejich realizace
Projednat možnosti zajištění sociálního zázemí u dětského hřiště ve Smetanových sadech
	Navrhnout a projednat v rámci bezplatného informačního letáku města zřízení části věnovanou aktivitám pro seniory a zajistit tak větší informovanost o aktivitách pro seniory
	Zmapovat potřebnost a projednat možnosti zřízení miniškolky a jeslí v Jeseníku

4. Výstupy z dotazníku k městskému porodnému 
	Aktuálně dotazník obsahuje následujících 10 otázek
	Plánujete narození dalšího dítěte?

Preferujete bydlení ve vlastním bytě nebo domě?
	Máte zájem o zřízení městského zařízení typu jeslí?
Chcete, aby Vaše dítě navštěvovalo mateřskou školu?
Máte zájem o služby zařízení typu mateřských center?
Jste pro zavedení etické výchovy na základní škole?
Využijete slev pro rodiny s dětmi prostřednictvím rodinných pasů?
Je podle Vás ve městě dostatečný počet dětských koutků a hřišť pro nejmenší?
Je pro Vás chůze s kočárkem po městě a úřadech bezpečná a bezbariérová?
Jste pro zavedení místní dopravy pro rodiče s kočárky a postižené?
	Vyhodnocování dotazníku probíhá již od zavedení městského porodného k 1.10.2009 a v současnosti bylo již vyplněno 119 dotazníků (94 v rámci porodného, 25 v MC Krteček Jeseník)
	Jedná se již o období, ve kterém lze předpokládat, že může dojít k opakovanému vyplnění stejným rodičem v souvislosti s narozením dalšího dítěte a je možné se zamyslet nad jeho přínosem a zvážit jeho případné úpravy
Z výstupů vyplývají u některých otázek poměrně jednoznačné odpovědi, např. většina rodičů chce využít mateřských škol, preferuje bydlení ve vlastním domě nebo využije služeb mateřského centra
	Dotazník však zároveň přináší i další informace, např. že mnoho rodin nemá dostatek informací o rodinných pasech, většina vyplňujících vnímá nedostatek dětských koutků a hřišť
Zároveň jsou však některé otázky položeny tak, že jejich výpovědní hodnota je zkreslená, např. u otázky „Preferujete bydlení ve vlastním bytě nebo domě?“ výrazně převažují odpovědi rozhodně ano a spíše ano, ale je otázka, kolik rodin s takto vyplněnou odpovědí si opravdu bydlení ve vlastním domě nebo bytě pořídí
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 
5. Dětská hřiště 
	V letošním roce dle informací oddělení investic proběhne realizace rozšíření dětského hřiště v Smetanových sadech o hřiště pro děti ve věku 3-6 let
Příslušné normy pro výstavbu dětských hřišť počítají s dětmi až od tří let, proto je věková kategorie u nového dětského hřiště nastavena v rozmezí od 3 do 6 let

V souvislosti s tím by bylo potřeba zajistit odpovídající sociální zázemí pro tato dětská hřiště 
V roce 2011 dojde také k rekonstrukci hřiště, které náleží k budově ZŠ Jeseník na Nábřežní ulici
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí
6. Závěry a úkoly
Zpracovat a rozeslat v rámci zápisu plán činnosti komise pro rodinu a sociální věci – Jiří Kovalčík – do 7.3.2011
	Svolat další jednání komise pro rodinu a sociální věci na 22.3.2011 ve 14 hodin - Jiří Kovalčík – do 9.3.2011
	Zjistit, jak pokročila v záměru záchranného systému pro fyzické osoby firma Morong Sluko – Renata Plevov￡Renata Plevová – do 22.3.2011

Zapsal: Jiří Kovalčík

