MĚSTO JESENÍK, MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

V Jeseníku 25.1.2011

Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální věci 
dne 18.1.2011

Zúčastnili se: Bc. Renata Plevov￡Renata Plevová, Jana Šustková, Ivana Malá, Mgr. Jiří Kovalčík – tajemník komise  
Omluveni: František Mencner, Alena Řehová
Hosté: Jana Křivánková – vedoucí odboru SVZ,  Ing. Marie Fomiczewová – starosta Města Jeseník


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

2. Zřízení a náplň práce komise
	Komise pro rodinu a sociální věci byla zřízena usnesením 1. Rady města dne 22.11.2010 číslo 20 v souladu s § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
	Rada města určila Komisi pro rodinu a sociální věci následující náplň činnosti
	Komise se vyjadřuje k materiálům rady města, které se dotýkají rodiny a sociálních věcí.

Komise předkládá podněty radě města v oblasti rodiny a sociálních věcí.
Komise se vyjadřuje a předává radě města podněty k akcím, které jsou pořádány Městem Jeseník a jeho příspěvkovými organizacemi a týkají se rodiny a sociálních věcí.
Komise vytváří informační platformu pro oblast rodiny a sociálních věcí.
Komise zaštiťuje komunitní plánování sociálních služeb.
Komise se vyjadřuje k žádostem poskytovatelů sociálních služeb o příspěvek z rozpočtu města.
	Komise je pracovním a poradním orgánem rady, který může navrhovat usnesení Radě města, jejímu jednání je přítomen uvolněný funkcionář města, který má danou oblast v kompetenci v souladu se svými časovými možnostmi 
Stanovisko komise: Komise bere na vědomí informaci 
3. Představení členů komise a hostů a jejich představy o činnosti komise
Ivana Malá – je zaměstnankyní Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, pobočky v Jeseníku; dlouhodobě pracuje s osobami s různými zdravotními handicapy a její vize práce v komisi spočívá v tom, že by chtěla, aby výstupem komise bylo něco konkrétního pro lidi
Jana Šustková – jako zdravotní sestra pracuje v Ústavu sociální péče pro mládež v Jeseníku, v komisi je novým členem, ale má zájem o aktivní zapojení; jejím zájmem je větší míra propojení aktivit Ústavu sociální péče pro mládež v Jeseníku s aktivitami ve městě
Bc. Renata Plevov￡Renata Plevová – pracuje jako ekonom v Jesenické vodohospodářské společnosti, osm let byla členkou komise pro občanské záležitosti, která pořádá vítání občánků a setkání pro dříve narozené; jejím zájmem do budoucna je zejména práce se seniory a pořádání konkrétních akcí – za tímto účelem má v plánu založit neziskovou organizaci; má již domluvenu schůzku s Ing. Rotterem ohledně aktivit pro seniory ve městě
Ing. Marie Fomiczewová – starostka města vítá, že členy komise pro rodinu a sociální věci jsou lidé s praktickým napojením na organizace působící v sociální oblasti a tudíž že jejich členství v komisi bude jistě přínosem. Je ráda za zastoupení Ústavu sociální péče pro mládež v Jeseníku, jehož poslání a aktivit si cení, v této komisi.
Jana Křivánková – vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jeseník; komise je poradním a iniciativním orgánem Rady města a věří v úzkou spolupráci mezi odborem a komisí; došlo ke snížení členů, které se může projevit jako dnes v případě vypadnutí dvou členů pouze tři účastnící – otázka případného doplnění; reagovala paní starostka, že se jednalo o kolektivní rozhodnutí Rady města a že v případě, že by počet členů komise limitoval její práci, tak se má Radě města dát podnět k doplnění
Jiří Kovalčík – je tajemníkem komise pro rodinu a sociální věci a zaměstnancem Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jeseník; ve své pracovní náplni má samosprávné činnosti města – komunitní plánování sociálních služeb, oblast menšin, drogovou problematiku, příspěvky z rozpočtu města pro sociální oblast a některé další

4. Příspěvky z rozpočtu města 2011 – sociální oblast 
	Byla podána informace o postupu rozhodování o žádostech a podmínek pro poskytování příspěvků z rozpočtu města
	Dále bylo prezentováno rozdělení příspěvků z rozpočtu města na zajištění základních služeb a u provozních dotací o celkově nízký poměr příspěvku k celkovým nákladům organizací
	Paní starostka přednesla dotaz, zda mají některé z žádajících organizací sídlo mimo území města, načež následovalo představení těchto organizací a zdůvodnění poskytování příspěvku 
	Bylo domluveno doplnění návrhu rozdělení příspěvků o další položku a to uvedení sídla organizace a identifikačního čísla a doplnění zdůvodnění u příspěvků na jednorázové akce
	V rámci přípravy návrhu rozdělení příspěvků z rozpočtu města bylo požádáno pro připravovaný rozpočet města navýšení finančních prostředků na příspěvky pro sociální oblast z důvodu několikaletého snižování rozpočtu a zvýšení počtu žadatelů o příspěvek z rozpočtu – nejedná se o zvyšování příspěvku jednotlivým organizacím, ale snahu o udržení stávající výše, která představuje u většiny organizací pouze podíl v řádu několika procent z celkového rozpočtu

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí a doporučuje hodnotitelské komisi navržené rozdělení příspěvků z rozpočtu města pro sociální oblast
5. Plán činnosti komise pro rodinu a sociální věci 
	Rada města na svém 6. zasedání dne 13. 1. 2011 vydala usnesení vyhotovit plán práce komisí Rady města a předložit tento plán Radě města 
Bylo domluveno, že jednotliví členové komise pro rodinu a sociální věci zpracují návrhy a podněty pro činnost komise pro rodinu a sociální věci do konce ledna, poté budou tajemníkem zkompletovány a rozeslány k dalšímu připomínkování a rozpracování 

Přáním komise je uspořádat alespoň jednou ročně konkrétní akci pro veřejnost, mezi další podněty patřilo uspořádání společné schůzky řídící skupiny KPSS Jesenicko a komise pro rodinu a sociální věci, dále se mluvilo o dalších konkrétních činnostech, které budou jednotlivými členy zapracovány do návrhu plánu činnosti
6. Seznámení s aktuálními aktivitami v sociální oblasti
Komunitní plánování sociálních služeb – funguje na Jesenicku již od roku 2003,  a v současnosti je schválen aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku pro roky 2011 až 2013, který obsahuje stávající sociální služby, ale také potřeby nových sociálních služeb i služeb návazných; v aktualizovaném komunitním plánu je nově zapracována také oblast podpory rodiny – vše je k dispozici na webových stránkách komunitního plánování Jesenicko – http://kpj.mujes.cz
Senioři v Jeseníku – v minulém volebním období byl zpracován stavební program pro výstavbu Centra sociálních služeb, které by mělo obsahovat domov pro seniory, zázemí pro pečovatelskou a ošetřovatelskou službu, denní stacionář – domovinku pro seniory, zázemí pro klub seniorů a vývařovnu; finančně se jedná o velmi náročnou investici, proto její realizace není příliš pravděpodobná, bude však potřeba do budoucna řešit zajištění komplexní nepřetržité péče pro seniory formou domova pro seniory – tato služba doposud není na území města zajištěna a v současnosti jsou nuceni obyvatelé se stěhovat do těchto zařízení mimo Jeseník (Zlaté Hory, Kobylá nad Vidnavkou, Javorník, Vidnava) – forma řešení je otázkou dalších jednání
Stanovisko komise: komise informaci bere na vědomí 
7. Různé a diskuse 
a) Ozvučení pro nevidomé
Jedná se o akustické majáčky, které mají  v republice jednotný systém ovládání pomocí  dálkového ovladače VPN01 - kompenzační pomůcka pro nevidomé a slabozraké
Tyto akustické majáčky jsou umístěny na budově a pomocí hlasové frekvence pomáhají v navigaci a orientaci.
Jednalo by se o ozvučení vlakového a autobusového nádraží, případně pošty. Hodnota majáčku je cca 15.000,- Kč – mohlo by se jednat o investici příslušných firem (ČD, Connex, Česká pošta).
Stanovisko komise: komise informaci bere na vědomí 
b) Budoucí využití katovny 
Katovna byla dlouhodobě využívána k nekomerčním účelům a v současnosti je nevyužita
	V současnosti existuje záměr několika neziskových organizací k využití katovny k aktivitám několika neziskových organizací (Hnutí Brontosaurus, Darmoděj o.s., Sdružení pro alternativní vzdělávání, Zahrada 2000, o.s. a další) pro veřejně prospěšné aktivity, v případě dlouhodobé nájemní smlouvy by se organizace snažily získat finanční prostředky pro provoz a opravy budovy
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí a doporučuje Radě města nekomerční využití prostor Katovny

c) Zapojení seniorů a dalších občanů do veřejného života
Jednou z myšlenek, která vznikla v minulém volebním období, je větší forma zapojení seniorů do veřejného života formou organizování nejrůznějších veřejných soutěží – např. záhonek měsíce apod., nemuselo by se však jednat pouze o seniory
Vyhodnocení by mohlo probíhat například zveřejněním v měsíčníku města nebo jinou podobnou formou – vedlo by k většímu zapojení veřejnosti do veřejného života
Stanovisko komise: komise informaci bere na vědomí 
d) bezplatné využití kaple
Aktivity realizované v kapli ve spolupráci se SVČ Duha jsou realizovány bez potřeby platit kapli, ale v případě jiného organizátora je pronájem kaple velmi nákladný a je obtížné zajistit na toto finance 
	Problémem jsou akce pořádané jinými neziskovými organizacemi – dle stanoviska paní starostky by si tyto organizace měly požádat o příspěvek z rozpočtu města, protože z pohledu vedení transparentního účetnictví je pro MKZ bezplatné poskytování kaple problematické
Stanovisko komise: komise informaci bere na vědomí 
8. Závěry a úkoly
Zpracovat podněty k plánu činnosti komise pro rodinu a sociální věci a zaslat je tajemníkovi komise – členové komise – do 31.1.2011
	Zkompletovat a rozeslat podněty k plánu činnosti komise členům – Jiří Kovalčík – do 5.2.2011
	Svolat další jednání komise pro rodinu a sociální věci na 22.2.2011 - Jiří Kovalčík – do 5.2.2011
Poskytnout programové prohlášení Rady města jako podkladu pro sestavení plánu činnosti – Ing. Marie Fomiczewová – dle možností

Zapsal: Jiří Kovalčík

