MĚSTO JESENÍK, MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

V Jeseníku 28.6.2013

Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální věci 
dne 18.6.2013

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

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

2.  Dny seniorů 2013
Komisi byl zaslán předem zápis z prvního jednání k přípravě Dnů seniorů 2013, který je také přílohou zápisu. 
	Program se strukturou podobá osvědčenému modelu předchozích ročníků a obsahuje divadelní představení, kino, výlet pro seniory, taneček, zahájení akademie třetího věku a další aktivity.
	K programu bude potřeba využití prostor ve zprávě MKZ Jeseník a vzhledem k snížení nákladů bude požádáno o odpuštění nájmů. 
Stanovisko komise: Komise doporučuje realizaci Dnů seniorů 2013 a odpuštění pronájmů kaple a divadla pro využití v rámci realizace programu

3. Dny pro rodiny 2013  
	Celkové hodnocení Dnů pro rodiny vyznívá velmi pozitivně. Realizovalo se mnoho aktivit při poměrně malém rozpočtu a i účast na jednotlivých aktivitách byla dobrá. 
	Aktivity Střediska volného času Duha Jeseník (keramika, zvířátka pod.) navštívilo téměř vždy plná kapacita možná na tuto aktivitu
	Soutěž knihovny na koloběžkách navštívilo vzhledem k nepříznivému počasí cca 15 soutěžících a na čtení rodičů s dětmi přišlo 10 rodičů s dětmi. 
	V mateřském centru Krteček proběhlo pečení koblih, kterého se zúčastnilo pět maminek s dětmi. 
	Dětský den proběhl úspěšné v lázních a účast byla cca 800-1000 lidí. Nakonec došlo k protažení programu na celý den. Vzhledem k nepříznivé předpovědi SVČ Duha Jeseník přesunula svůj den dětí na jiný termín. 
	Vernisáž výstavy Fantazie bez hranic a Než vypukne požár proběhla ve foyer kina v Jeseníku. Pozitivní a příjemná byla účast dětí. Dobré bylo také malé občerstvení a kulturní program. 
	Na cvičení pro rodiče s dětmi do Fit:ka nedorazil žádný zájemce. 
	Na nedělní divadelní představení manželů Švábových dorazilo 30 rodičů a dětí. Divadlo proběhlo v prostorech kaple. 
	Akce byly realizovány zpravidla zdarma a i tak se některým rodinám s dětmi nechtělo dojít. Přesto se jedná o úspěšnou akci, kterou by bylo dobré v následujícím roce zopakovat. 

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí a doporučuje realizaci akce i v roce 2014
4. Výstupy z mapování potřeb rodin s dětmi
Směrem k potřebám rodin s dětmi jsou aktuálně tři výstupy. Jedná se o další vyplněné dotazníky v rámci městského porodného, dotazník z internetového portálu vyplnto.cz vyplňované v rámci Dnů pro rodiny 2013 a realizace společného jednání zástupců rodičů a vedení města Jeseník. Ze všech tří jsou písemné podklady, které jsou přílohou zápisu. 
	Dotazník v rámci městského porodného – opětovně se ukazuje nedostatečná informovanost veřejnosti skrze poptávky po chybějících aktivitách, které se však ve skutečnosti realizují. Zároveň je však otázka toho, jestli existuje nějaká další forma informovanosti, která by dostala správné informace ke správným lidem. V zásadě se také opakují návrhy na místa zřízení dětských hřišť a místa s problémovou bezbariérovostí (Ipos, Radnice, Pošta pod.). Zároveň se nově objevil podnět na instalaci odpadkových košů se sáčky a psí výkaly.
	Dotazníky na internetu – na severu vyplnto.cz byl po dobu čtrnácti dnů vyvěšen dotazník potřeb rodin s dětmi a v této době byl vyplněn celkem 104 respondenty. Převážná většina vyplňujících byla z věkové kategorie 18-40 let. Většina vyplňujících žijících v domácnosti s dítětem jsou v manželském svazku. Pravděpodobně i vzhledem k věkovém struktuře vyplňujících jako nejčastěji využívaný zdroj informací je uváděn facebook. Hned jako druhý v pořadí jsou uváděni přátelé. Hned v závěsu na třetím místě jsou uvedeny plakátovací plochy. Další výstupy jsou uvedeny v příloze včetně vytipování rizikových míst z pohledu bezpečnosti a podobně.  
Společné setkání zástupců rodin s dětmi a vedení města v rámci Dnů pro rodiny 2013 – proběhlo dne 30.5.2013 a z výstupů tohoto jednání vzešel zájem o možnost revitalizace dětského hřiště nedaleko prodejny Renta, realizace společného jednání se zástupci školství k otázce optimalizace škol v Jeseníku a fungování školní družiny, zvážení otázky provozu motorových vozidel v ulici Sadová a otázka projíždění Městské Policie parkem. 
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí a doporučuje se zabývat možnostmi řešení následujících bodů:
	Možnost instalace odpadkových košů se sáčky pro psí výkaly
	Realizace společného setkání zástupců rodičů a školství k otázce optimalizace škol v Jeseníku a fungování školní družiny

Zvážit možnosti řešení motorových vozidel v ulici Sadová

5. Fantazie bez hranic
Do soutěže výrobků se tentokrát zapojily jen dva zástupci z řad veřejnosti a dalšími účastníky byly zejména školy a neziskové organizace. 
Vernisáž výstavy soutěžních výrobků se konala ve foyer jesenického kina a byla zahájena vystoupením Písklátek ze Žulové pod vedením Mgr. Kořenkové a žáků 4. A  z třídy Mgr. Kaňovské ze ZŠ Jeseník, pracoviště Průchodní.  
Po úvodních slovech Ivy Malé z pořádající organizace pozdravila přítomné starostka Jeseníku Ing. Marie Fomiczewová, která také vítězům předávala ocenění. 
Nakonec byly výrobky rozděleny do tří kategorií: Jesenická fauna, Jesenická flóra a Jesenické léto. 1. místo v kategorii Jesenická fauna obsadil výrobek „Nech brouka žít“ MŠ a ZŠ při Priessnitzových lázních, pracoviště Jesenická nemocnice. 1. místo v kategorii Jesenická flora získal gobelín pod názvem „Letní pohlazení“ Odborného učiliště a praktické školy Lipová-lázně. A v kategorie Jesenické léto se na 1. místě umístily paličkované krajky ze ZŠ a MŠ  Bělá pod Pradědem.
Součástí výstavy výrobků je i prezentace Mateřského centra Krteček a mini výstava Než vypukne požár. Jedná se o putovní výstavu fotografií z příběhů z mateřských center.
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí

6. Soutěž obec přátelská rodině 2013
Ministerstvo práce a sociálních věcí i pro rok 2013 vyhlásilo pokračování soutěže Obec přátelská rodině 2013.
	Podmínky pro účast v soutěži včetně podoby vyplňovaného dotazníku jsou v zásadě stejné jako v minulém roce. 
	Vzhledem k tomu, že z loňského hodnocení přihlášky města Jeseník jsou k dispozici stanoviska hodnotitelů a je možné v souladu s nimi přihlášku dopracovat tak, aby se bodové hodnocení zlepšilo, je možné se vzhledem k nízkým bodovým rozdílům účastníků naší kategorie zúčastnit také letošního ročníku a předpokládat i vzhledem k novým aktivitám (např. dny pro rodiny) zlepšení umístění. 
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí a doporučuje účast města v soutěži Obec přátelská rodině 2013
Návrh usnesení: Rada města schvaluje zapojení města Jeseník do soutěže Obec přátelská rodině 2013, dle důvodové zprávy

7. Závěry a úkoly
Zpracovat zápis a předat podněty ze zjišťování potřeb rodin s dětmi do Rady města Jeseník – Jiří Kovalčík – do 8.7.2013
	Svolat další jednání komise pro rodinu a sociální věci na 18.6.2013 - Jiří Kovalčík – do 17.4.2013 

Zapsal: Jiří Kovalčík

