MĚSTO JESENÍK, MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

V Jeseníku 2.12.2011

Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální věci 
dne 22.11.2011

Zúčastnili se: Iva Malá, Alena Řehová, Bc. Renata Plevov￡Renata Plevová, František Mencner, Mgr. Jiří Kovalčík – tajemník komise  

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

2.  Projekt Euroklíč
V rámci budov ve vlastnictví města Jeseník byly vytipovány dvě budovy, ve kterých by bylo vhodné instalovat speciální zámky pro Euroklíče
	Pan Mencner měl z posledního jednání komise za úkol zjistit cenu instalace zámku – dle jeho zjištění by měla být instalace zdarma
	Mezi vytipovaná místa patří bezbariérová toaleta v budově Karla Čapka 1147 (Ipos) a v budově obchodního centra Alkron, kde jsou celkem dvě bezbariérové toalety
	Dle výše uvedeného bude předložen materiál do Rady města dne 5.12.2011, který bude směřovat k zapojení se do projektu Euroklíč
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí a doporučuje instalaci Euroklíče na vytipovaných budovách ve vlastnictví města

3. Aktualizování strategického plánu města Jeseník  
	Členové komise pro rodinu a sociální věci, kteří jsou zároveň členy pracovní skupiny v rámci aktualizace strategického plánu města, vyjádřili nespokojenost s průběhem dvou proběhlých jednání
	Na prvním jednání byla použita jako vzor zcela neaktuální SWOT analýza a členové pracovní skupiny, kteří byly vyzváni k zaslání podnětů pro novou SWOT analýzu a tyto podněty zaslali, tak byli rozčarováni tím, že žádny z jejich podnětů nebyl do výsledné SWOT analýzy zapracován
	Na druhé jednání pracovní skupiny byly zaslány podklady, které naprosto neodpovídaly vedené diskusi a zaslaným podnětům a zároveň celé jednání probíhalo 50 minut jako monolog prezentujícího a následných deset minut pro diskusi bylo naprosto neodpovídající potřebě širší debaty nad zaslaným materiálem
	Komise se ztotožňuje s emailem od Ing. Veroniky Peštukové a vzhledem k pracovní vytíženosti a nereflektování podnětů od jednotlivých členů se obává toho, že lidé ztratí zájem se aktualizace zúčastnit
	Role členů pracovní skupiny je účastníky vnímána jako velmi formální a potřeby z oblasti rodiny a sociálních věcí SWOT analýza téměř neobsahuje

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí a vyjadřuje nespokojenost s průběhem aktualizace strategického plánu města

4. Záměr centra sociálních služeb
Záměr vybudování Centra sociálních služeb v Jeseníku, ve kterém by byl umístěn celý komplex sociálních služeb, včetně pobytového zařízení domova pro seniory s komplexní péčí, je jednak výsledkem procesu komunitního plánování sociálních služeb na Jesenicku, ve kterém je udržení a zkvalitnění sociálních služeb pro seniory jednou z priorit a jednak je výsledkem přirozeného vývoje v souvislosti se zvyšujícím se počtem seniorů ve městě, vyššími nároky na kvalitu sociálních služeb a rovněž absencí pobytového zařízení s komplexní péčí ve městě. Zvyšující se počet seniorů je v rámci Olomouckého kraje znatelný, ale na Jesenicku je vzhledem k vysoké strukturální nezaměstnanosti ještě výraznější, protože právě kvůli nízké šanci na získání odpovídajícího zaměstnání se sem nejen nevrací absolventi škol, ale zároveň je významný odsun také lidí, kteří za prací dojíždějí nebo stěhují se na Šumpersko, Olomoucko a do dalších větších měst. 
Vybudování domova pro seniory s komplexní péčí se dožadují rovněž samotní občané města – první podnět z května 2007 podepsalo 273 občanů města, další se 175 podpisy následoval v listopadu 2008. 	Podnět k vyhodnocení situace v oblasti pobytových sociálních služeb pro seniory přišel rovněž ze strany zastupitelstva města a to 24.4.2008, kdy bylo usnesením č. 551 uloženo odboru SVZ podat zprávu o stavu péče o seniory v jesenickém regionu, eventuelně vypracovat podnět pro výstavbu nového domova pro seniory. 
Ve městě Jeseníku existuje potřeba vzniku pobytového zařízení poskytujícího komplexní 24hodinovou péči, neboť doposud město svým seniorům  nabízí jediné pobytové zařízení a to Penzion pro seniory, který poskytuje pouze služby chráněného bydlení a v případě, že senior vyžaduje komplexní péči, má jedinou možnost a to odejít do zařízení mimo Jeseník. Zároveň vzhledem k stárnoucí populaci okresu bude i poptávka po pobytových zařízeních s komplexní péčí vzrůstat. Dále existuje možnost některý z domovů pro seniory do budoucna transformovat na domov se zvláštním režimem, což by opět snížilo celkovou kapacitu lůžek v domovech pro seniory. 
V roce 2009 byl záměr vybudovat centrum pro sociální služby rozpracován firmou Centire Czech s.r.o., pobočka Olomouc. Byla zpracována studie „Investiční strategie sociálních služeb města Jeseník“, která vyhodnotila jako nejvhodnější variantu řešení výstavbu nového objektu. Na základě této studie uložila rada města 30.3.2009 odboru stavebního úřadu, majetku a investic zajistit stavební program, který bude definovat zadání pro pořízení dokumentace k záměru výstavby Centra sociálních služeb v Jeseníku. Stavební program pro centrum sociálních služeb v Jeseníku byl projednán v listopadu 2009 v radě města, která následně uložila odboru stavebního úřadu, majetku a investic vytipovat v rámci platného územního plánu města Jeseník více lokalit pro umístění CSS. 
V současné době město přistoupilo k aktualizaci záměru. Byly vytipované 4 možné lokality pro umístění a byla prověřována možnost využít pro realizaci dotaci z ROP Střední Morava. V prosinci letošního roku má být Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vypsána výzva k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblasti podpory: 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb. Žadatel však musí k žádosti mimo jiné doložit písemné stanovisko odboru sociálních věcí příslušného krajského úřadu, které bude obsahovat vyjádření, že projekt – konkrétní typ sociální služby - je v souladu s konceptem sociální sítě, že kraj vznik této nové služby podporuje a dále, že před zahájením činnosti, po splnění podmínek stanovených zákonem, bude služba řádně registrována v souladu se zákonem o sociálních službách. 
V duchu výše uvedeného textu bylo jednáno s náměstkyní hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Yvonou Kubjátovou a bylo domluveno, že bude zaslán na Olomoucký kraj oficiální dopis s žádostí o stanovisko. Následně bylo jednáno ohledně možnosti financování aktivity z výzvy ROP, kdy v březnu následujícího roku má být vypsána výzva na budování infrastruktury pro sociální služby – výzva bude vypsána na Olomoucký a Zlínský kraj a bude v ní alokováno cca 204 milionů Kč
Olomoucký kraj poslal pozitivní stanovisko k záměru, který je povinnou přílohou k žádosti o dotaci. Toto stanovisko vzala Rada města dne 26.9.2011 na vědomí a uložila Odboru stavebního úřadu, majetku, investic a rozvoje zařadit do změny rozpočtu na rok 2011finanční prostředky na zpracování žádosti
Dne 10.10.2011 byl záměr centra sociálních služeb předložen výboru pro strategický rozvoj a investice, přičemž výbor si vyžádal další podklady, které byly následně předloženy na jednání dne 7.11.2011. Dne 17.10.2011 byla doručena Petice za zřízení domova pro seniory v Jeseníku s dalšími celkem 207 podpisy, celkem je tedy již 655 podpisů. 
	Aktuálně záměr obsahuje zřízení domova pro seniory s cca 40 lůžky a denního stacionáře pro seniory na pozemku na ulici Beskydské v proluce směrem od Penzionu pro seniory směrem k panelovému domu
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 

5.  Zhodnocení plnění plánu činnosti na rok 2011 a plán na rok 2012
Plnění plánu činnosti na 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 – splněno částečně, akustický majáček je umístěn na poště, s dalšími subjekty bude jednáno
Zrealizovat soutěž pro veřejnost, jejichž výsledek bude mediálně prezentován – splněno, realizace soutěže vlastnoručních výrobku Fantazie bez hranic
Zajistit subjekt pro realizaci projektu na akci k prezentaci neziskových organizací v kapli – splněno, Občanské sdružení za kopcem zrealizovalo ve spolupráci s MěÚ Jeseník Veletrh sociálních služeb dne 11.10.2011
Vytipovat vhodné nízkoprahové prostory pro mládež a jednat o možnost jejich využití i pro studentské aktivity – nesplněno, vhodné prostory se nepodařilo zajistit, problém jsou zejména finanční prostředky na provoz
Zmapovat možnosti zajištění záchranného systému na území města Jeseník – splněno, firma Morong-Sluko realizaci služby zahájila 
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 – splněno, předáno písemně na OSMI
Zmapovat zájem seniorů o volnočasové aktivity, které nejsou v současnosti realizovány – splněno v rámci tanečních podvečerů
Hledat možnosti realizace komplexní 24 hodinové péče formou domova pro seniory – splněno částečně, intenzivně se pracuje na realizaci záměru Centra sociálních služeb
Provést aktualizaci dotazníku vyplňovaného v rámci poskytování městského porodného – splněno, dotazník byl aktualizován a předán na Správní odbor, MěÚ Jeseník
Čtvrtletně vyhodnotit výstupy dotazníku vyplňovaného v rámci městského porodného a navrhnout Radě města podněty, které z vyhodnocení vyplynou – splněno, průběžně probíhalo informování o výsledcích dotazníku
Zpracovat plán prezentace rodinných pasů veřejnosti pro zajištění dostatečné informovanosti – splněno, byla zmapována klíčová místa pro předávání informací a na ně byly distribuovány letáky o rodinných pasech
Vytipovat další možné slevy realizované v rámci rodinných pasů a prověřit možnost jejich realizace – splněno, místa byly vytipována a nadále bude jednáno o zapojení těchto míst do Rodinných pasů
Projednat možnosti zajištění sociálního zázemí u dětského hřiště ve Smetanových sadech – splněno, realizace dojednána s Tenisovým klubem Jeseník a Technickými službami Jeseník
Navrhnout a projednat v rámci bezplatného informačního letáku města zřízení části věnovanou aktivitám pro seniory a zajistit tak větší informovanost o aktivitách pro seniory – splněno, nebyla vytvořena zvláštní sekce, ale informace jsou průběžně zveřejňovány
	Zmapovat potřebnost a projednat možnosti zřízení miniškolky a jeslí v Jeseníku – splněno, v rámci projektu z ESF má MC krteček Jeseník v plánu postupné zahájení realizace miniškolky
	Plán činnosti komise na rok 2012
Nadále jednat s 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 – Iva Mal￡Iva Malá
	Realizovat akci k prezentaci neziskových organizací v kapli – Iva Mal￡Iva Malá
	Pokračovat v zajištění záchranného systému na území města Jeseník – Renata Plevov￡Renata Plevová
	Pokračovat v mapování okrajových části města, ze kterých je v zimních měsících špatná dopravní dostupnost a projednat z Technickými službami Jeseník a OSMI MěÚ Jeseník možnosti řešení – Renata Plevov￡Renata Plevová a František Mencner
	Realizovat a rozvíjet volnočasové aktivity pro seniory – Renata Plevov￡Renata Plevová
	Pokračovat v hledání možností realizace komplexní 24 hodinové péče formou domova pro seniory – Renata Plevov￡Renata Plevová
Čtvrtletně vyhodnotit výstupy dotazníku vyplňovaného v rámci městského porodného a navrhnout Radě města podněty, které z vyhodnocení vyplynou – Jiří Kovalčík
	Pokračovat v prezentaci rodinných pasů veřejnosti pro zajištění dostatečné informovanosti – Alena Řehová
	Jednat o zřízení slevy realizované v rámci rodinných pasů na vytipovaných místech – Alena Řehová
	Pokračovat ve zveřejňování informací o aktivitách pro seniory v rámci bezplatného informačního letáku města a zajistit tak větší informovanost o aktivitách pro seniory – František Mencner
	Mapovat potřebnost a zahájit realizaci miniškolky v Jeseníku – Alena Řehová

	Do dalšího jednání mají členové komise možnost navrhnout další body do plánu činnosti na rok 2012

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 

6. Legislativní změny v sociální oblasti od 1.1.2012
Od 1.1.2012 vstoupí v účinnost několik nových zákonů dotýkajících se sociální oblasti, které jsou označovány jako Sociální reforma I
Obsahem těchto změn je zejména přechod výplaty všech nepojistných dávek  pod Úřady práce (dojde také k delimitaci části pracovníků)
Úřady práce budou nově zajišťovat také veřejnou službu a dojde k ustanovení nového institutu zprostředkovatelských agentur práce
Pro oblast mobility a zvláštních pomůcek pro těžce zdravotně postižené dojde vzejde v platnost zcela nový zákon, který výrazně sníží příspěvky a zároveň bude mnohem více klást důraz na spoluúčast žadatelů
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 

7. Vánoční prodejní trhy – dárečky z domácí dílničky
Ve spolupráci MC Krteček Jeseník, UNO a komise pro rodinu a sociální věci byla domluvena spolupráce při realizaci prodejní předvánoční akce v prostorech MC Krteček Jeseník
	Akce by měla proběhnout 8.12.2011 od 10 do 17 hodin a mělo by jít především o prodej výrobků jednotlivců
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 

8. Závěry a úkoly
Rozpracovat vizi města Jeseníku jako ideálního místa pro seniory a jejich život – Renata Plevov￡Renata Plevová a další oslovení zájemci – v průběhu roku 2011
	Svolat další jednání komise pro rodinu a sociální věci na 7.12.2011 v 8 hodin - Jiří Kovalčík – do 1.12.2011

Zapsal: Jiří Kovalčík

