MĚSTO JESENÍK, MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

V Jeseníku 9.12.2013

Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální věci 
dne 26.11.2013

Zúčastnili se: Iva Mal￡Iva Malá, Mgr. Jitka Kaňovská, , Bc. Renata Plevov￡Renata Plevová Mgr. Jiří Kovalčík – tajemník komise
Hosté: Ing. Marie Fomiczewová (starostka města Jeseník), Ing. Markéta Reinerová (koordinátor projektu Sociální integrace na Jesenicku
Omluveni: Alena Řehová, František Mencner 

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

2.  Projekt Sociální integrace na Jesenicku
Členům komise byl rozeslán materiál, který charakterizuje projekt i jeho jednotlivé součásti včetně počtu podpořených lidí a popisu jednotlivých služeb, které jsou v rámci projektu poskytovány. 
	Na počátku zaznělo, že projekt  Sociální integrace na Jesenicku je v polovině své realizace a všechny monitorovací zprávy byly přijaty. Také kontrola projektu proběhla bez problémů.
	Na jednání komise byla přítomna Ing. Markéta Reinerová, která je koordinátorkou projektu. Ta prezentovala projekt a následně v rámci diskuse v návaznosti na dotazy členů komise ujasnila a přiblížila fungování projektu a služeb, které jsou díky němu zajišťovány. 
	V komisi zazněl podnět, jestli by bylo možné zajistit vzdělávání pro zaměstnavatele, aby se zvýšila ochota zaměstnávat lidi s exekucemi, v insolvenci a osobním bankrotu.
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí

3. Odpověď na námět k zimní údržbě  
	Podnět z posledního jednání komise pro rodinu a sociální věci byl předložen do Rady města Jeseník společně s bodem Plán zimní údržby 2013-2014. 
	V návaznosti na tento podnět bylo komisi zasláno vyjádření Odboru stavebního úřadu, majetku a investic, které bylo členům komise rozesláno v podkladech k jednání. 
	Z informace vyplývá, že se jedná z pohledu zimní údržby o problémová místa a v případě aktuální potřeby je možné se obracet na kontaktní osoby, které jsou uvedeny v plánu zimní údržby.

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 
4. 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. 
	Komise se domluvila, že tajemník v návaznosti na rozeslání přihlášky pro rok 2012 členům komise, zpracuje na základě podkladů od členů komise přihlášku a zajistí její podpis a rozeslání. 
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 

5. Podnět předsedkyně komise k dopravě u vlakového nádraží
Předsedkyně komise přednesla podnět ohledne dopravní dostupnosti z vlakového nádraží v Jeseníku.  
Z důvodu  lázeňství v Jeseníku je nutné v budoucnu zajistit bezbariérovou dopravu,  jak z výstupu z vlaků na nádraží v Jeseníku, tak přesně stanovený jízdní řád autobusů do lázní tak, aby byli handicapovaní spoluobčané přesně informováni, kdy jede  nízkopodlažní autobus s plošinou do Jeseníku-lázní a zpět. Nyní navíc ještě i velmi časté poruchy skoro již ustáleného spoje v 9.15 hod., ale není nikdy dáno ani v jízdním řádě psáno, že pojede. Toto je potřeba vzhledem k lázeňství, turistice a životu našich spoluobčanů řešit (např. 26.11. vozíčkáři měli procedury v lázních a teprve na  stanovišti vidí, že ten den autobus s plošinou nejede). Omezuje to jak jejich osobní život, tak i  možnost rehabilitací  v lázních, komplikace s přeobjednáváním a jiné.
	Rovněž nově vzniklý spoj  místo vlaku do Zlatých Hor. Není přesně stanovený jeho odjezd ze Zlatých Hor. Vyjíždí v 7.50 z Jeseníku (např. 4.11.2013 při zjišťování zpátečního spoje na informacích v Jeseníku jsme byli odkázáni na dispečink, protože oni  na informacích to taky neví - tyto informace by měly být dostupné i na internetu, zmínka o spoji  4.11. nebyla). Je nutné připravit přesné jasné informace o spojích. 
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí a doporučuje Radě města Jeseník předložit návrh možného řešení.

6. Výsledky dotazníku v rámci městského porodného
Výstupy z dotazníku k městskému porodnému byly členům komise rozeslány předem a představují reprezentativní vzorek názorů a potřeb rodin s dětmi na území města Jeseník (aktuálně je vyplněno 159 dotazníků)
První otázka směřuje k plánování narození dalšího dítěte. Převažuje zde varianta spíše a určitě ne (49 %), ale zvyšuje se podíl osob, které uvádějí varianty spíše ano a určitě ano. Dle sdělení Renaty Plevové to může být také tím, že na posledních vítáních občánků převažovaly rodiny s prvním dítětem.
Druhá otázka se ptá po zájmu o stavební parcelu na rodinný domek. Většina dotázaných odpověděla  spíše ne nebo rozhodně ne, ale zároveň se 19 dotázaných vyjádřilo, že by rozhodně měli zájem a 32 rodin zvolilo variantu spíše ano. Z toho vyplývá, že zájem má trvalý charakter.
Třetí otázka mapovala potřebnost placeného hlídání dětí do 2 let věku, kdy opět většina by této nabídky nevyužila, ale 53 rodin uvedlo variantu určitě ano (17) nebo spíše ano (36). Podíl odpovědí spíše nebo rozhodně ano se i u této otázky zvyšuje zejména v souvislosti s potřebou nástupu do práce. 
Čtvrtá otázka směřovala k věku nástupu dětí do mateřské školy. Významnou převahou zvítězila odpověď ve 3 letech (70 %) následována variantou ve 2 letech (13 %). To je změna oproti předchozímu období, kdy druhou nejčastější variantou byl nástup ve 4 letech.
Pátá otázka se ptala, zda ovlivňuje odpovědi u předchozích otázek ekonomická situace rodiny. Mírnou převahu měly odpovědi spíše ano a určitě ano (51 %)
Šestá otázka se věnovala oblasti využívání služeb zařízení, které zajišťují aktivity pro rodiny s dětmi. Zde uvedlo 80 % rodin, že mají zájem o využívání těchto služeb (určitě ano 54 % a spíše ano 26 %).
Sedmá otázka je první otevřenou a ptá se po chybějících aktivitách pro rodiny s dětmi na území města. Zde se projevila relativní spokojenost. Část podnětů vyplývá opět z neinformovanosti (zejména  plavání pro děti) a další část se věnuje konkrétním věcem jako jsou například poptávce po alternativním vzdělávání.  
Osmá otázka se dotazuje na informovanost o rodinných pasech. Zde se projevuje dost podobná situace jako u předchozí otázky, kdy 63 % dotázaných rodin uvedlo, že nemá dostatek informací (určitě ne nebo spíše ne) i přesto, že jsou opakovaně v JesInfo zveřejňovány informace o rodinných pasech a také v IC Jeseník a v MC Krteček Jeseník jsou informace o rodinných pasech k dispozici. Dlouhodobým úkolem pak je opakovaná propagace rodinných pasů. Do JesInfo v září bude opět dán článek ohledně Rodinných a Seniorpasů.
Devátá otázka mapuje využívání nebo plány na využití slev v rámci rodinných pasů. Zde uvedlo 58 % dotázaných variantu rozhodně ano nebo spíše ano, ale zároveň 28 % dotázaných uvedlo variantu nevím. Z toho lze dovodit opět nedostatečnou informovanost o možnostech slev, i přes opakované zveřejňování.
V následující desáté otázce měli dotázaní odpovědět na to, kde by uvítali slevy v rámci rodinných pasů. Odpovědi jdou shrnou do dvou kategorií. První je soukromý sektor, kde lze k těmto slevám těžko někoho přesvědčit (např. lékárny, knihkupectví apod.). Přesto v rámci debaty vzešel návrh na zaslání těchto podnětů firmě, která rodinné pasy pro Olomoucký kraj zajišťuje a která by mohla s těmito soukromými subjekty jednat. Druhou variantou jsou místa, kde již slevy poskytovány jsou, ale vyplňující o tom evidentně neví. I v tomto případě se objevila potřeba opakované propagace. 
Jedenáctá otázka se dotazovala na spokojenost s počtem dětských koutků a dětských hřišť. Zde stále ještě většina 67 % dotázaných uvedla varianty spíše ne nebo určitě ne, ale  zde lze sledovat posun počtu odpovědí od určitě ne ke spíše ne.
Dvanáctá otázka v návaznosti na předchozí mapuje lokality s chybějícími dětskými hřišti. Nedávno došlo k instalaci nových herních prvků na ulicích Seifertova a Šumperská. Mělo dojít také k realizaci herních prvků u areálu bývalého OP Prostějov směrem k sídlišti, ale nepodařilo se získat územní souhlas konkurzního správce, proto byla realizace posunuta. Z lokalit, které se objevují opakovaně, lze jmenovat ulice Bezručova, Kalvodova, část  Bukovic od areálu bývalého OP Prostějov směrem k budově ZŠ Jeseník, místní část Dětřichov a pás ulic od budovy soudu směrem po ulicích Čechova a Dukelská. 
Třináctá otázka se zaměřila na bezpečnost a bezbariérovost města pro kočárky. Výsledek je spíše negativní (33 % uvedlo spíše ne a 22 % určitě ne).
Čtrnáctá otázka má za cíl pojmenovat konkrétní místa, kde je problém s bezbariérovostí. Z budov v majetku města se prakticky pokaždé objevují budovy Městského úřadu Jeseník na ulici Tovární, budova radnice, ale nejčastěji je zmiňována budova Karla Čapka (Ipos). Z dalších komerčních prostor jsou nejčastěji uváděny Česká spořitelna, Česká pošta a Elmont (servisní organizace ČEZ vedle Katovny). 
Patnáctá otázka se ptá na další konkrétní věci, které dotázaní postrádají pro rodiny s dětmi. V zásadě zazněly dva podněty, které je možné řešit. Jeden směřoval k zajištění veřejné toalety ve 4. patře budovy MěÚ Jeseník, kde bývá největší počet lidí a v případě potřeby toalety je nutné sjet do přízemí. Druhý podnět směřoval k instalaci výklopného přebalovacího pultu ve stejné budově. 
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí a doporučuje prověření možnosti instalace výklopného přebalovacího pultu a  zajištění veřejné toalety ve 4. patře budovy MěÚ Jeseník na ulici Karla Čapka 1147
Návrh usnesení: Rada města ukládá Správě majetku města Jeseník prověřit možnosti zajištění veřejné toalety ve 4. patře a instalace výklopného přebalovacího pultu v budově Městského úřadu Jeseník na ulici Karla Čapka 1147, dle důvodové zprávy
7. Fantazie bez hranic
Další pokračování soutěže s tématem Adventu právě probíhá. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 5.12.2013 od 10 hodin ve foyer budovy Jesenické nemocnice. 
Bylo domluveno, že předsedkyně komise ve spolupráci s tajemníkem komise zajistí diplomy na vyhodnocení. Mgr. Kaňovská zajistí hudební program pro vernisáž z řád žáku základní školy. 
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 
8. Městské porodné
V Zastupitelstvu města Jeseník se bude 12.12.2013 projednávat porodné pro rok 2014 s tím, že bude navrženo zachování výše 5.000 Kč.
	Následně se komise vyjádřila, že doporučuje zachování městského porodného jako pomoci rodinám, které se v rámci rozpočtového určení daní vrátí do rozpočtu města za půl roku trvalého pobytu nového občana města.
Stanovisko komise: Komise doporučuje zachování městského porodného ve výši 5.000 Kč

9. Závěry a úkoly
Zpracovat zápis z jednání komise – Jiří Kovalčík – do 11.12.2013
	Zpracovat článek do JesInfo ohledně výklopného přebalovacího pultu v OC Alkron a Rodinných a seniorpasů –Jiří Kovalčík – do 6.12.2013
	Svolat další jednání komise pro rodinu a sociální věci na leden 2014 - Jiří Kovalčík – do 15.1.2013 

Zapsal: Jiří Kovalčík

