MĚSTO JESENÍK, MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

V Jeseníku 9.1.2013

Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální věci 
dne 8.1.2013

Zúčastnili se: Iva Mal￡Iva Malá, Alena Řehová, Bc. ���Renata Plevová, František Mencner, Mgr. Jiří Kovalčík – tajemník komise
Hosté: Jana Křivánková (vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jeseník), Ing. Marie Fomiczewová (starostka města Jeseník)
Omluvena: Mgr. Jitka Kaňovská 

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

2.  Vyhodnocení plánu činnosti na rok 2012
Komisi byl předložen plán činnosti komise pro rok 2012, který je potřeba vyhodnotit a sestavit plán činnosti na letošní rok
	Plán činnosti na rok 2012 obsahoval následující body
	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 

	Česká pošta je již zajištěna, vlakové nádraží by mělo být také, ale Iva Mal￡Iva Malá to ještě ověří 

reakce Veolia transport ohledně autobusového nádraží doposud není – bylo by dobré poslat dopis znovu (tajemník ověří na sekretariátu, odkud se odesílal, jestli je jeho znění k dispozici)
Iva Mal￡Iva Malá zjistí aktuální náklady na instalaci a přepošle je tajemníkovi komise
Byly vytipovány další místa – lázně Priessnitz – s těmi to projedná paní starostka, OC Alkron – má na starosti Správa majetku města Jeseník, p.o., ale je otázka nákladů ve vztahu k rozpočtu
	Zrealizovat soutěž pro veřejnost, jejichž výsledek bude mediálně prezentován – Jana Šustková

	Po odstoupení paní Šustkové z komise pro rodinu a sociální věci si vzala na starosti Iva Mal￡Iva Malá

Pravidelně v půlročních intervalech je realizována soutěž pro veřejnost Fantazie bez hranic, výsledky se prezentují v JesInfo
	Zajistit subjekt pro realizaci projektu na akci k prezentaci neziskových organizací v kapli – Iva Mal￡Iva Malá

	V roce 2012 proběhla prezentace poskytovatelů sociálních služeb v rámci akce Vidíme srdcem, kterou zastřešuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

Pro rok 2013 se zvažuje varianta realizace prezentace na náměstí, bude se o tom dále jednat
	Vytipovat vhodné nízkoprahové prostory pro mládež a jednat o možnost jejich využití i pro studentské aktivity – Iva Mal￡Iva Malá

	V rámci SVČ Duha Jeseník vznikl obdobný prostor jako nízkoprahový klub
	Azylový dům SKP Boétheia nabídl v rámci jednání se starostkou ve své budově na ulici Otakara Březiny možnost využití nové společenské místnosti – tajemník ověří u Bc. Jana Zaorala

	Zmapovat možnosti zajištění záchranného systému na území města Jeseník – Renata Plevov￡Renata Plevová

	Službu realizuje firma Morong Sluko, ale vzhledem k pořizovacím a provozním nákladům není o tuto službu zájem
	Bezpečnost se řešila v rámci prevence kriminality formou realizace bezpečnostních řetízků a pro realizaci v bezplatné formě nebo za nízkou úhradu se hledají finanční prostředky, případně se hledají jiné alternativy

	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

	Jako problémová místa bylo vytipováno několik lokalit 

	Oblast kolem železničního přejezdu a ulic Krameriova, Thámova, Muzikantská stezka a Karla Hynka Máchy, odkud se zejména v zimních měsících těžko dostává pěšky do města – dá se jít po ulici Na Úbočí (v zimě kluzká dlažba) nebo zkratkou kolem Teqilla baru (v zimě se neudržuje), třetí variantou je pěší stezka kolem pekárny, ale zde je zábradlí jen na půlce kopce a v zimě se také neudržuje, technicky je velmi těžko řešitelné, už bylo jednáno s OSMI MěÚ Jeseník – komise přesto doporučuje situaci řešit a zapracovat řešení přístupnosti této části města do strategického plánu města
	Přecházení mimo přechod u budovy Lesů České republiky na Zámeckého náměstí – děti si tudy zkracují cestu do školy a procházejí přímo křižovatkou směrem ke kostelu a zadnímu vstupu do areálu ZŠ Jeseník na Průchodní ulici – jedná se o velmi nebezpečné místo a komise doporučuje řešení přechodu od budovy Lesů České republiky směrem k Vodní tvrzi

 Kontejnery na tříděný odpad na Husově ulici naproti Jesenického týdeníku – zejména v zimě hrozí riziko smyku aut a přimáčknutí někoho z chodců na kontejnery – jsou velmi blízko komunikace – komise doporučuje projednat s TSJ možnost přesunutí na jiné místo 
Dalším místem je chodník od Alberta směrem ke knihkupectví – zde je velmi kluzký a těžkou udržovatelný povrch a u vchodu k zubařům je vypouklý vysoký chodník přímo u vstupních dveří – komise doporučuje se tímto zabývat
	Zmapovat zájem seniorů o volnočasové aktivity, které nejsou v současnosti realizovány – Renata Plevov￡Renata Plevová

	Probíhá průběžně, rozběhly se taneční setkání v rámci Klubu seniorů i Hotelu Slovan, realizují se dny seniorů

	Hledat možnosti realizace komplexní 24 hodinové péče formou domova pro seniory – Renata Plevov￡Renata Plevová

	Realizuje se záměr centra sociálních služeb, který by měl tuto potřebu zajistit

	Provést aktualizaci dotazníku vyplňovaného v rámci poskytování městského porodného – Alena Řehová

	Aktualizace dotazníku byla provedena

	Čtvrtletně vyhodnotit výstupy dotazníku vyplňovaného v rámci městského porodného a navrhnout Radě města podněty, které z vyhodnocení vyplynou – Jiří Kovalčík

	Komisi pro rodinu a sociální věci a následně Radě města Jeseník jsou pravidelně předkládány výstupy z dotazníku k městskému porodnému

	Zpracovat plán prezentace rodinných pasů veřejnosti pro zajištění dostatečné informovanosti – Alena Řehová

	Bude potřeba doobjednat letáky k rodinným pasům, již nejsou k dispozici – zajistí tajemník komise
	Olomoucký kraj finančně přispívá každoročně na realizaci a propagaci rodinných pasů, ale pracovník ze Šumperka, který má rodinné pasy na starosti, není v tomto nijak iniciativní – tajemník ověří na Olomouckém kraji, jaké jsou povinnosti firmy zajišťující rodinné pasy

	Vytipovat další možné slevy realizované v rámci rodinných pasů a prověřit možnost jejich realizace – Alena Řehová

	Bylo projednáno s Priessnitzovými léčebnými lázněmi, ale ty nejsou vzhledem k ekonomické situaci a připravovaným změnám v úhradě péče ochotni rozšířit nabídku slev na rodinné pasy

Renata Plevov￡Renata Plevová zkusí zjistit možnost zřízení slev v rámci rodinných pasů v rámci bazénu v České Vsi
	Projednat možnosti zajištění sociálního zázemí u dětského hřiště ve Smetanových sadech – Renata Plevov￡Renata Plevová

	Již je vyřešeno, Tenisový klub Jeseník zajistí bezplatné užívání jejich toalety a město Jeseník uhradí připojení na kanalizační síť

	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

	Informace do JesInfo jsou pravidelně zasílány

	Zmapovat potřebnost a projednat možnosti zřízení miniškolky a jeslí v Jeseníku – Alena Řehová

	V rámci projektu MC Krteček Jeseník se aktuálně miniškolka bude rozjíždět

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí a navrhuje Radě města Jeseník
	řešit situaci a zapracovat řešení přístupnosti oblasti kolem železnického přejezdu a ulic Krameriova, Thámova, Muzikantská stezka a Karla Hynka Máchy do strategického plánu města 
	řešit přechod pro chodce od budovy Lesů České republiky směrem k Vodní tvrzi

projednat s TSJ možnost přesunutí kontejnerů na tříděný odpad na ulici Husova naproti Jesenickému týdeníku na jiné místo
řešit chodník od Alberta směrem ke knihkupectví a jeho schůdnost zejména v zimních měsících a vypouklý vysoký chodník přímo u vstupních dveří u vchodu k zubařům tamtéž


3. Plán činnosti na rok 2013  
	Plán činnosti komise bude vycházet z pokračujících úkolů z předcházejícího roku a je možnost doplnění dalších bodů jednotlivými členy komise pro rodinu a sociální věci, následující výčet je návrhem, který bude připomínkován a doplněn členy komise a plán činnosti v konečné podobě bude projednán a schválen na dalším jednání komise
	Návrh plánu činnosti komise na rok 2012
	Prověřit možnost  umístění kompenzační pomůcky pro nevidomé a slabozraké - akustických majáčků na budovy Veolia transport, Priessnitzovy léčebné lázně a OC Alkron - Iva Mal￡Iva Malá

Pokračovat v realizaci soutěže pro veřejnost, jejichž výsledek bude mediálně prezentován – Iva Mal￡Iva Malá
Zajistit subjekt pro realizaci projektu na akci k prezentaci neziskových organizací v kapli – Iva Mal￡Iva Malá
Mapovat možnosti zajištění záchranného systému na území města Jeseník – Renata Plevov￡Renata Plevová
Mapovat zájem seniorů o volnočasové aktivity, které nejsou v současnosti realizovány – 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
Vytipovat další možné slevy realizované v rámci rodinných pasů a prověřit možnost jejich realizace – Alena Řehová
	Pokračovat v prezentaci aktivit pro seniory v rámci bezplatného informačního letáku města a zajistit tak větší informovanost o aktivitách pro seniory – všichni členové komise

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí
4. Komunitní plánování sociálních služeb
V rámci informovanosti o sociálních službách byly vydány aktualizované letáky o sociálních službách a budou nyní distribuovány na obce, poskytovatelům sociálních služeb a na další místa, kde lidé získávají informace (nemocnice, lékaři, informační centra apod.)
	Olomoucký kraj financuje z projektu Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji bezplatný tisk katalogu poskytovatelů sociálních služeb – aktuálně chybí ještě nový statutární zástupce jedné organizace, poté bude odesláno k tisku a distribuováno
	V současnosti je platný a schválený Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku pro roky 2011-2013 (schválen byl v 18 obcích regionu). Komunitní plán (v  terminologii zákona o sociálních službách střednědobý plán rozvoje sociálních služeb) je podpůrný a strategický dokument pro oblast sociálních služeb. 
V letošním roce končí jeho platnost a pro zachování jeho aktuálnosti a podpory stávajících služeb a pro případnou možnost rozvoje služeb nových je potřeba mít oporu v platném a schváleném strategickém dokumentu.
V souvislosti s výše uvedeným je potřeba v roce 2013 provést aktualizaci komunitního plánu, tak, aby mohl být v jednotlivých dotačních řízeních uváděn jako relevantní strategický dokument, ve kterém je potřeba konkrétní sociální služby zakotvena.
V zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů je dána možnost obcím sestavovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Tento plán je následně oporou pro sestavování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje. Vzhledem k snižujícím se finančním prostředkům plynoucím do oblasti sociálních služeb bude stále větší tlak na zajištění jejich větší efektivnosti. Komunitní plánování je jedním z nástrojů zvýšení efektivity, protože přispívá k větší provázanosti sociálních služeb a pojmenovává chybějící služby v regionu. 
Vzhledem k tomu, že Jeseník je obcí s rozšířenou působností a první komunitní plán i první aktualizace proběhla pro toto území, bylo by dobré v tomto postupu pokračovat.  
Při realizaci „Komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku pro roky 2011-2013“ se podařilo kromě zajištění lepší informovanosti a propojenosti i rozvoj nových potřebných služeb. Z celkového počtu rozvojových opatření se daří realizovat 56,25 % naplánovaných opatření a částečně zrealizováno bylo 37,5 %. Podařilo se tak například zrealizovat službu domova se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovým onemocněním a stařeckými demencemi, rozšířit fungování pečovatelské služby do Lipové-lázní nebo podporovat informovanost o sociálních a návazných službách a udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb.
Navrhovaná platnost aktualizovaného komunitního plánu je na roky 2014-2017 vzhledem k tomu, že se jedná o dokument střednědobého charakteru a zároveň se bude potkávat s platností střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje. Prioritou bude zejména udržitelnost stávající sítě sociálních služeb. 
Navrhovaný harmonogram:
	Schválení záměru Radou města Jeseník

Prezentace záměru poskytovatelům sociálních služeb na Jesenicku – leden 2013
Oslovení obcí se záměrem aktualizace komunitního plánu – leden 2013
Aktualizace komunitního plánu – leden-duben 2013
Veřejné projednávání a připomínkování – květen 2013
Schvalování komunitního plánu – květen-červen 2013
	Vzhledem k tomu, že aktualizaci zajistí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jeseníku, nebude mít aktualizace komunitního plánu přímý dopad na rozpočet města 

Stanovisko komise: Komise doporučuje Radě města uložit Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jeseník provedení aktualizace komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících

5. Prevence kriminality pro seniory – Mgr. Pavel Šuranský
V roce 2012 byla realizována bezplatná instalace bezpečnostních řetízků pro seniory na území města pro zvýšení jejich bezpečnosti a souběžně byly při instalaci nalepeny na dveře nálepky s krizovými čísly a upozornění na obezřetnost při otevírání cizím lidem
	V průběhu cca 17 dnů, kdy byly prováděny instalace, bylo nainstalováno 112 řetízků, přičemž průměrný věk osob, u kterých instalace probíhala, byl 70 let
Na základě instalace vznikl seznam osob, u kterých proběhla instalace, včetně adres s tím, že se počítá s předáním tohoto seznamu hasičům a rychlé záchranné službě

Realizace záchranného systému za využití krizových tlačítek je momentálně v útlumu, protože kvůli cenám, za které poskytuje tento systém firma Morong Sluko není doposud žádný zájemce 
Alternativním řešením by bylo pořízení náramku (cca 300 Kč) nebo hodinek (cca 700 Kč), kde by se po pořízení vysílače po zmáčknutí tlačítka odeslal krizový signál na Městskou Policii, existují i takové telefony na pevnou linku, na které lze připojit takové tlačítko (pan Mencner je zajišťuje v rámci kompenzačních pomůcek) – bude však potřeba vyřešit náklady na provoz (výjezd na místo) a fungování jako takové (předání klíčů apod.)
Pro rok 2013 by mohlo dojít k podání žádosti o dotaci na pořízení individuálních hlásičů, kterých lze v případě krizové situace vytrhnout pojistku a ty začnou vydávat hluk cca 130 decibelů (pořizovací náklady jsou cca 150 Kč) a upozorní tím okolí, že se něco děje – bude potřeba spojit s osvětou osob bydlících v okolí, využitelné by to bylo zejména v bytových a panelových domech, ale komise vnímá tuto možnost jako další nástroj pro zvýšení bezpečnosti a podporuje realizaci pro cca 120 lidí (počet ověřený instalací bezpečnostních řetízků
Stanovisko komise: Komise doporučuje realizaci projektu na pořízení individuálních bezpečnostních hlásičů v rámci prevence kriminality pro seniory

6. Fantazie bez hranic
Další pokračování soutěže je naplánováno s letní tématikou a bude potřeba informaci zveřejnit v dubnovém měsíčním zpravodaji a JesInfo
Vernisáž a následná výstava proběhne v červnu 2013 ve foyer Kina Pohoda Jeseník – již je rezervováno
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 

7. Závěry a úkoly
Zjistit cenu pořízení a instalace kompenzační pomůcky pro nevidomé a slabozraké - akustických majáčků a zaslání této informace tajemníkovi komise – Iva Mal￡Iva Malá – do 12.2.2013
	Zaslat opětovný dotaz ohledně instalace kompenzační pomůcky pro nevidomé a slabozraké - akustických majáčků na budovu autobusového nádraží – Iva Mal￡Iva Malá a Ing. Marie Fomiczewová – do 12.2.2013
	Zjistit u Mgr. Pavla Podivínského povinnost prezentace rodinných pasů firmou, která zajišťuje jejich vydávání – Jiří Kovalčík – do 12.2.2013
Objednat propagační letáky k rodinným pasům – Jiří Kovalčík – do 30.1.2013
	Projednat se zástupci provozovatele bazénu v České Vsi zapojení do slevové sítě rodinných pasů – Renata Plevov￡Renata Plevová – do 28.2.2013
	Zajistit přípravu článku a plakátu Fantazie bez hranic – Iva Mal￡Iva Malá a Jiří Kovalčík – do 15.3.2012
	Připomínkovat a doplnit plán činnosti na rok 2013 – členové komise – do 12.2.2013
	Svolat další jednání komise pro rodinu a sociální věci na 12.2.2013 - Jiří Kovalčík – do 4.2.2013

Zapsal: Jiří Kovalčík

