MĚSTO JESENÍK, MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

V Jeseníku 1.6.2012

Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální věci 
dne 29.5.2012

Zúčastnili se: Iva Mal￡Iva Malá, Alena Řehová, Bc. ���Renata Plevová, Mgr. Jitka Kaňovská, František Mencner, Mgr. Jiří Kovalčík – tajemník komise
Hosté: Jana Křivánková (vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jeseník), Mgr. Veronika Sokolov￡Veronika Sokolová (Unie neziskových organizací), Ing. Jan Rotter (ředitel Penzionu pro seniory)

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

2.  Prezentace poskytovatelů sociálních služeb a výstava kompenzačních pomůcek
V loňském roce proběhly samostatně dvě úspěšné akce, jednalo se o výstavu kompenzačních pomůcek a prezentaci poskytovatelů sociálních služeb
	Vzhledem k poměrně vysokému počtu účastníku se již v loňském roce domlouvalo, že by bylo dobré tyto akce zopakovat také v letošním roce, přičemž již na ně nebudou finance z příspěvku z rozpočtu města a je potřeba domluvit jejich financování
	Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ve spolupráci se Střediskem volného času Duha Jeseník pořádaly společně vždy v červnu akci Vidíme srdcem, která bude ale v letošním roce přesunuta vzhledem k úrazu Ivy Malé na září (12.9.) a v návaznosti na to bylo navrženo spojení akce s prezentací poskytovatelů sociálních služeb – probíhá v kapli a na stolech okolo probíhá mimo informování pomocí letáků také formou her prezentace zúčastněných – průběh akce by byl od 9 do 12 hodin
	Druhá akce – Výstava kompenzačních pomůcek - by se přesunula ke Dnům seniorům a proběhla by ve středu 3.10.2012 od 9 do 17 hodin v kapli, přičemž by byla součástí oficiálních plakátů a propagace Dnů seniorů – s Mgr. Veronikou Sokolovou se následně jednalo o možnosti financování této aktivity ze strany UNO, přičemž se předběžně domluvilo, že by to bylo možné, ale je potřeba to nejprve schválit příslušnou sekcí UNO Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí


3. Dny seniorů 2012  
	Komise byla informována o přípravách Dnů seniorů 2012, které by měly letos probíhat v termínu od 3. do 7.10.2012 
	Bylo by dobré, aby se akce opět odehrála pod záštitou města Jeseník, v návaznosti na stanovisko komise bude do Rady města Jeseník předložen samostatný materiál ke Dnům seniorů 2012, v němž bude obsažen celý připravovaný program včetně předpokládaného financování

Připravovaný program by měl v návaznosti na výstavu kompenzačních pomůcek pokračovat až do neděle, předpokládaný program následuje v odrážkách
	Středa – výstava kompenzačních pomůcek v kapli od 9 do 17 hodin
	Čtvrtek – dopolední seminář (cca od 9 do 12 hodin) k prevenci kriminality pro seniory obohacený o vystoupení dětí z MŠ a autorské čtení nebo vystoupení Klubu seniorů ze Žulové, od 16.00 promítání filmu pro seniory v kině
	Pátek – dopoledne výlet autobusem na Zlatohorsko, odpoledne odpolední posezení s tancem pro seniory v Hotelu Slovan
	Sobota – dopoledne film pro seniory v kině, odpoledne divadelní představení v divadle
	Neděle – dopoledne mše v kostele, odpoledne zahajovací přednáška Akademie třetího věku v Klubu seniorů v Jeseníku
	Financování by mělo být částečně z rozpočtu města se spoluúčastí seniorů, první přípravná schůzka proběhne v červnu
	Alena Řehová vznesla podnět, že by se v příštím roce mohla konat obdobná akce zaměřená také na rodiny
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí a doporučuje převzetí záštity města Jeseník nad Dny seniorů 2012
4. Soutěž Fantazie bez hranic
Akce byla zhodnocena komisí jako úspěšná, protože podporuje zapojení obyvatel města do veřejného dění a zároveň se oproti první realizaci zvýšil také počet účastníků – účastníkům, kteří se nedostavili na vernisáž, zajistí předání památečních poděkování za účast v soutěži tajemník komise
Následně zazněl podnět, že by bylo dobré příště oslovit účastníky dříve, cíleně oslovit ZŠ Fučíkova 312, Jeseník a výstavu výrobků přesunout někam, kde ji shlédne více lidí – v následně debatě se bavilo o Divadle, Iposu, Kině a foyer Jesenické nemocnice – paní Kaňovská se pokusí zjistit, jestli je šance se dostat na podzim nebo v zimě s výstavou výrobků do foyer nemocnice
	Komise se jednoznačně shodla na tom, že by bylo dobré soutěž pro veřejnost zopakovat, přičemž by se dle volného termínu ve foyer v nemocnici zvolila podzimní nebo zimní tématika
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 

5. Realizace výstupů z dotazníku v rámci městského porodného  
V rámci vyhodnocení dotazníků, které se vyplňují v rámci poskytování městského porodného, vzešlo několik konkrétních podnětů, které následně uložila Rada města k řešení příslušným odborům MěÚ Jeseník
	Přebalovací pult – jako nejvhodnější místo byla vytipována bezbariérová toaleta pro ženy v přízemí Obchodního centra Alkron, došlo k jednání s provozovatelem, který po městu žádá pouze pořízení a zajištění instalace tohoto zařízení, jinak žádné další požadavky na provozní příspěvky nemá – předpokládané náklady včetně instalace jsou do 15 tis. Kč, musí však jít až do zářijové změny rozpočtu – komise by si přála dřívější realizaci – Renata Plevov￡Renata Plevová přislíbila projednat se starostkou možnost realizace již v červnu, aby bylo k dispozici na turistickou sezónu
Dětská hřiště – v rámci finančních možností města byla zvolena varianta instalace jednotlivých herních prvků, pro které byly vytipovány lokality Seifertova a Nábřežní (park u knihovny má zpracovánu komplexní rekonstrukci včetně dětských prvků) – bylo podáno jako jeden z návrhu do změny rozpočtu v červnu, ale pro nedostatek finančních prostředků bylo přesunuto na září
Slevy v rámci rodinných pasů – bylo domluveno, že Renata Plevov￡Renata Plevová a Alena Řehová se pokusí s vedením Priessnitzových léčebných lázní jednat o možnosti rozšíření slev v rámci rodinných pasů také na vstupné na bazén, minigolf a kluziště
Směrová cedule Ipos – bylo předáno jako úkol Rady města Jeseník příspěvkové organici Správa majetku města Jeseník, která má toto dále řešit
Rozšíření chodníku v ulici V Oblouku – z důvodu stavebně technických podmínek není možné kvůli povinné minimální šířce vozovky rozšíření chodníku realizovat
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 

6. Zkvalitnění péče o seniory – Renata Plevov￡Renata Plevová
Renatu Plevovou oslovil PhDr. Jindřich Němčík s tím, že ve spolupráci s lékařem z Hradce Králové by měl zájem o realizaci pilotního projektu, který by měl ověřit funkčnost zařízení, prostřednictvím kterého se sledují základní bazální funkce a který má být schopen zachytit infarkt nebo jiný kolaps organizmu v počáteční fázi a přivolat pomoc záchranné služby
Pilotní projekt bude realizován v Hradci Králové a druhá lokalita by byla vhodná v řídce osídleném dolíku jako je Jesenicko, proto došlo k oslovení Renaty Plevové, bylo by však potřeba souběžně vytvořit skupinu lidí, která by zajistila do projektu cca 300 lidí skrze jednání s lékaři, obcemi a dalšími subjekty a organizacemi – pilotní fáze by byla zdarma, následně se předpokládá zpoplatnění této služby
Renata Plevov￡Renata Plevová po představení záměru uvedla, že nejprve osloví Jesenickou nemocnici a Zdravotnickou záchrannou službu Olomouckého kraje, protože bez jejich spolupráce není realizace možná 
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 
7. Bezpečnostní řetízky pro osaměle žijící seniory
Na základě výzvy zveřejněné v JesInfo se přihlásilo dvacet osaměle žijících seniorů, kteří by měli zájem o bezplatnou instalaci bezpečnostních řetízků
Renata Plevov￡Renata Plevová jednala následně s velitelem Městské policie Jesen￭kpolicie Jeseník Mgr. Pavlem Šuranským a domluvili se na podání žádosti na bezpečnostní řetízky v rámci prevence kriminality v počtu 100 ks s tím, že by dotace pokryla celkové náklady včetně instalace s předpokládanou realizací cca v září letošního roku
Souběžně by byl se souhlasem osob, u kterých se budou instalovat řetízky, sestaven seznam adres a osob, kam v případě výjezdu bude potřeba vézt kleště na přecvaknutí bezpečnostních řetízků
Následně bylo domluveno, že do červnového JesInfo se znovu zveřejní výzva k přihlášení se k bezplatné instalaci bezpečnostních řetízků s tím, že se uvede předpokládaný termín realizace, aby již přihlášení lidé měli zpětnou vazbu a nehlásili se znovu
V souvislosti s výše uvedeným bylo dále domluveno, že by se do červnového JesInfo aktualizovala a znovu zveřejnila před létem informace ohledně Rodinných pasů
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí a podporuje realizaci záměru bezplatné instalace bezpečnostních řetízků osaměle žijícím seniorům
8. Euroklíče
Na základě podnětu z jednání k záměru města přátelského seniorům byl zjištěn aktuální stav realizace projektu Euroklíčů v návaznosti na podepsaný příslib o spolupráci
Po zaslání emailu s dotazem obratem volal projektový manažer Euroklíčů s tím, že instalace v obecních budovách bude financována z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj
Schvalovací proces na základě požadavků a podepsaných příslibů o spolupráci již běží a je předpoklad, že v letních měsících by mohlo dojít k realizaci, přičemž nejenže dojde k instalaci zámků, ale Euroklíče budou pro těžce zdravotně postižené občany distribuovány zdarma u organizací pro těžce zdravotně postižené, na úřadech práce a je také možnost distribuce skrze městské úřady
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 

9. Realizace miniškolek
Na minulé komisi se projednával záměr projektu MC Krteček Jeseník, který se mimo jiné zaměřoval také na zřízení miniškolky v Jeseníku
Alena Řehová informovala o tom, že projekt prošel v pořádku první fází hodnocení (formální) a bez ohledu na projekt začne v létě letošního roku zkušební provoz miniškolky v prostorech MC Krteček Jeseník
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 

10. Závěry a úkoly
Aktualizovat článek ohledně bezplatných bezpečnostních řetízků pro osaměle žijící seniory do červnového JesInfo – Renata Plevov￡Renata Plevová – do 31.5.2012
Aktualizovat článek k rodinným pasům do červnového JesInfo – Alena Řehová – do 31.5.2012
	Zajistit zaslání článků do červnového JesInfo – Jiří Kovalčík – do 1.6.2012
	Jednat s Priessnitzovými léčebnými lázněmi ohledně možnosti slev v rámci rodinných pasů na vstupné na bazén, kluziště a minigolf – Renata Plevov￡Renata Plevová a Alena Řehová – do 30.6.2012

Vstoupit do jednání s Jesenickou nemocnicí a Zdravotnickou záchranou službou Olomouckého kraje ohledně zapojení do pilotního projektu monitorování zdravotního stavu – Renata Plevov￡Renata Plevová – do 30.6.2012
Vznést dotaz na možnost využití foyer Jesenické nemocnice pro výstavu soutěžních výrobků v rámci soutěže Fantazie bez hranic – Mgr. Jitka Kaňovská – do dalšího jednání komise
	Svolat další jednání komise pro rodinu a sociální věci na září 2012 - Jiří Kovalčík – do 31.8.2012


Zapsal: Jiří Kovalčík

