MĚSTO JESENÍK, MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

V Jeseníku 23.3.2011

Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální věci 
dne 22.3.2011

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

Omluveni: František Mencner

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

2. Informace o záchranném systému a jeho možné realizaci firmou Morong Sluko
V souladu s úkolem z posledního jednání komise Renata Plevov￡Renata Plevová zkontaktovala firmu Morong Sluko ohledně možnosti zajištění záchranného systému
	Základním východiskem je, že by se jednalo v případě realizace firmou Morong Sluko o komerční záležitost
	Zprovoznění záchranného systému by si vyžádalo významné prvotní investice na straně firmy i osob, které by ho využívaly – jedná se však stále o čerstvou záležitost, která ani v rámci republiky není řešena komplexně a jednotně
	Pro zprovoznění je však potřeba zajistit dostatečný počet osob, které by systém využívaly kvůli vstupním nákladům firmy – otázka zmapování počtu lidí, kteří by o toto měli zájem
V současnosti již fungují mobilní telefony, které mají tlačítko, po jehož zmáčknutí se lze dovolat na předvolené číslo – záchranné služby nebo rodinného příslušníka
V případě realizace služby záchranného systému by se však jednalo o dvě roviny
	První je u osob, které setrvávají natrvalo v domácnosti – u nich by se instaloval do bytu vysílač signálu a jednotlivec by dostal na zápěstí nebo na krk tlačítko, po jehož zmáčknutí firma ihned provádí výjezd na místo, přičemž má klíče od domácnosti
Druhou variantou je verze pro osoby, které vyrážejí z domácnosti (soběstační senioři, zdravotně postižení, děti, samostatně žijící osoby, …) – zde se jedná o řešení pravděpodobně formou mobilního přístroje, na který v případě zmáčknutí krizového tlačítka je zpětně voláno – pokud není reakce, zrealizuje se výjezd a je možnost přesné lokalizace osoby a následuje zajištění další potřebné pomoci 
	Vše probíhá na základě smlouvy mezi firmou a jednotlivcem, pracovníci firmy jsou na místě schopni poskytnout základní první pomoc a zajistit přivolání další potřebné pomoci
Kromě pořizovacích nákladů se platí ještě pravidelný měsíční paušál, jehož výše je otázkou jednání a počtu zájemců
Firma je ochotna k danému udělat prezentaci a objasnit veškeré aspekty fungování záchranného systému
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 
3. Institut veřejné služby 
	Institut veřejné služby byl schválen v rámci novelizace zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů s účinností k 1.1.2009
	Tato změna přinesla povinnost osobám pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi po šesti měsících pobírání dávek vykonat 20 hodin prací prospěšných pro obec pro zachování stávající výše dávek a odpracování 30 hodin pro získání bonusu na dávce

V případě nevykonání veřejné služby je osobě pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi tato dávka snížena na úroveň existenčního minima 
	Obce a města měly dvě možnosti realizace

	Přímá realizace městem nebo obcí
	Získání smluvních partnerů, kteří budou realizovat veřejnou službu pro město nebo obec

	V souvislosti s výše uvedeným byla v Jeseníku zřízena k 1.7.2009 veřejná služba a je realizována doposud, přičemž s jejím fungováním panuje přes prvotní obavy spokojenost
	Město Jeseník se rozhodlo realizovat institut veřejné služby skrze partnerské organizace

	Technické služby Jeseník, a.s.
	Správa majetku města Jeseník, p.o.

Penzion pro seniory Jeseník, p.o.
Boétheia – společenství křesťanské pomoci
Středisko pečovatelské služby Jeseník, p.o. 
Darmoděj o.s.
Hnutí Brontosaurus Jeseníky (od 1.12.2009)
Základní škola Jeseník (od 1.7.2010)
	Tenisový klub Jeseník (od 1.4.2011)
	Od 1.7.2009 do 31.12.2010 se do veřejné služby zapojilo celkem 138 osob a odpracováno bylo cca 32.000 hodin. 
	Alena Řehová – využívají v MC krteček Jeseník jednu paní v rámci veřejné služby na úklid a jsou s ní velmi spokojeni a zároveň ušetří, protože původně si museli úklid platit

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 
4. Programové prohlášení Rady města Jeseník pro volební období 2010-2014
Programovém prohlášení Rady města Jeseníku pro volební období 2010-2014 bylo schváleno na 7. Radě města Jeseník dne 31.1.2011 usnesením číslo 232
	Za základní principy politiky koalice řadí
	odpovědnost vycházející z reálných finančních možností města

přednostní plnění základních povinností a funkcí města
podpora větších investičních záměrů s rozvojovým potenciálem
kontinuální pokračování ve smysluplných započatých nebo připravených záměrech a projektech
	partnerství, komunikace a spolupráce s ostatními složkami a představiteli komunální politiky na všech úrovních
	Body, které jsou v programovém prohlášení a vztahují se k náplni komise, jsou následující:
budovat ve vytipovaných lokalitách další dětská hřiště

nadále podporovat rozsáhlou nabídku aktivit pro seniory
zajistit dostatečnou kapacitu míst v MŠ zřizovaných městem, řešit případnou potřebu umístění dětí mladších 3 let
	nadále podporovat nabídku volnočasových aktivit, zejména se zaměřením na děti a mládež, neziskové organizace, občanské aktivity a spolkovou činnost
vytvářet podmínky pro kulturní aktivity všech generací  
	budovat bezbariérové přístupy na chodnících a komunikacích
	Jednotlivé komise se mají vyjádřit k tomu, jak budou napomáhat k plnění programového prohlášení

Stanovisko komise: Komise bere na vědomí Programové prohlášení Rady města Jeseníku pro volební období 2010-2014 a bude napomáhat k jeho naplňování pomocí plánu činnosti, ve kterém budou zapracovány body programového prohlášení, které jsou v kompetenci komise
5. Rozdělení úkolů v rámci Plánu činnosti komise na rok 2011 
	Každý z bodů plánu činnosti komise na rok 2011 bude mít svého garanta, který nemusí být jeho jediným realizátorem, ale ponese zodpovědnost za jeho plnění a bude o jeho plnění informovat komisi
	Rozdělení jednotlivých úkolů

	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 – Iva Mal￡Iva Malá
Zrealizovat soutěž pro veřejnost, jejichž výsledek bude mediálně prezentován – Jana Šustková

Zajistit subjekt pro realizaci projektu na akci k prezentaci neziskových organizací v kapli – Iva Mal￡Iva Malá
Vytipovat vhodné nízkoprahové prostory pro mládež a jednat o možnost jejich využití i pro studentské aktivity – Iva Mal￡Iva Malá
Zmapovat možnosti zajištění záchranného systému na území města Jeseník – Renata Plevov￡Renata Plevová
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 – Renata Plevov￡Renata Plevová a František Mencner
Zmapovat zájem seniorů o volnočasové aktivity, které nejsou v současnosti realizovány – Renata Plevov￡Renata Plevová
Hledat možnosti realizace komplexní 24 hodinové péče formou domova pro seniory – Renata Plevov￡Renata Plevová
Provést aktualizaci dotazníku vyplňovaného v rámci poskytování městského porodného – Alena Řehová
Čtvrtletně vyhodnotit výstupy dotazníku vyplňovaného v rámci městského porodného a navrhnout Radě města podněty, které z vyhodnocení vyplynou – Jiří Kovalčík
Zpracovat plán prezentace rodinných pasů veřejnosti pro zajištění dostatečné informovanosti – Alena Řehová
Vytipovat další možné slevy realizované v rámci rodinných pasů a prověřit možnost jejich realizace – Alena Řehová
Projednat možnosti zajištění sociálního zázemí u dětského hřiště ve Smetanových sadech – Renata Plevov￡Renata Plevová
Navrhnout a projednat v rámci bezplatného informačního letáku města zřízení části věnovanou aktivitám pro seniory a zajistit tak větší informovanost o aktivitách pro seniory – František Mencner
	Zmapovat potřebnost a projednat možnosti zřízení miniškolky a jeslí v Jeseníku – Alena Řehová
	Na další jednání komise si každý ze členů připraví alespoň jeden přidělený bod


6. Závěry a úkoly
Svolat další jednání komise pro rodinu a sociální věci na 3.5.2011 ve 14 hodin - Jiří Kovalčík – do 13.4.2011
	Na další jednání komise připravit jeden přidělený bod z plánu činnosti komise na rok 2011 – členové komise – do 3.5.2011

Zapsal: Jiří Kovalčík

