Město Jeseník - Městský úřad Jeseník
Odbor sociáá lníách věě cíá á zdrávotnictvíá
ul. K. ČČ ápká 1147/10, 790 01 Jěsěníák

Zápis
z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální
věci dne 12. 06. 2018
Přítomni: Vlástá Horáá cě kováá , Máriě Nováá kováá , Rěnátá Plěvováá , Ján Rottěr, Alěná RČ ěhováá - cě lěnověá
komisě
Alěná Kálinováá - tájěmníák komisě
Omluveni: Hosté:

Jirě íá Koválcě ík
á – vědoucíá OSVZ

Program:

1. Náá vsě těě vá prězěntácě poskytovátěluů sociáá lníách sluzě ěb ná Jěsěnicku 2018 „Spolěcě něě
pomáá háá mě“
2. Diskuzě, náá měě ty, ruů zněá

Ad 1. Návštěva prezentace poskytovatelů sociálních služeb na Jesenicku 2018 „Společně
pomáháme“
ČČ lěnověá komisě sě v uá těryá 12.06.2018 v doběě od 14:15 hod. do 16:00 hod. ná náá měě stíá blíázěě
sěznáá mili s orgánizácěmi poskytujíácíá sociáá lníá sluzě by – Asociácě rodicě uů á prě áátěl zdrávotněě
postizě ěnyá ch děě tíá v ČČ R, z.s. - klub Jěsěníák, Boěá thěiá spolěcě ěnstvíá krě ěsťánskěá pomoci (Azylovyá duů m
pro muzě ě á zě ěny, Azylovyá duů m pro rodicě ě s děě tmi Jěsěníák), Čěntrum sociáá lníách sluzě ěb Jěsěníák,
ČČ lověě k v tíásni, o.p.s., Dármoděě j, z.uá ., Diákoniě ČČ ČE Sobotíán – Duů m ná puů l cěsty Jěsěníák, DMA Práhá
s.r.o – prodějná DMA Jěsěníák, Domov duů chodcuů Zlátěá Hory, p.o., Domov pro sěniory Jávorníák, p.o.,
Domov Sněě zěěnká Jěsěníák, p.o., DROM (romskěá strě ědisko) p.o., ESTER, z.s., Čháritá Jěsěníák,
Máltěá zskáá pomoc, o.p.s. - Dobrovolnickěá cěntrum Jěsěníák, SONS ČČ R (sjědnocěnáá orgánizácě
něvidomyá ch á slábozrákyá ch) oblástníá pobocě ká Jěsěníák, Souzě itíá 2005, o.p.s., Strě ědisko ráněá pěá cěě
SPRP Olomouc, Strě ědisko sociáá lníá prěvěncě Olomouc – Porádná pro rodinu Jěsěníák, p.o., Záhrádá
2000, z.s. á to i intěráktivníá formou. Rovněě zě si vyzkousě ěli ná vyá stávěě kompěnzácě níách pomuů cěk v
zásědácíá míástnosti i něě ktěrěá kompěnzácě níá pomuů cky. Soucě áástíá vyá stávy bylo i poráděnstvíá prácovnic
ÚÚ rě ádu práá cě ČČ R, prácovisě těě Jěsěníák ohlědněě mozě nosti cě ěrpáá níá dáá věk pro zdrávotněě postizě ěněá
obcě ány ná porě íázěníá pomuů cěk. ČČ lěnověá komisě dáá lě vzhlěá dli vyá stávku vyá tvárnyá ch prácíá zě áákuů
záá kládníá sě koly Jěsěníák ná těá má „Ják muů zě ěmě pomáá hát druhyá m liděm áněb Kdě mohu byá t
potrě ěbnyá ?“.
Ad 2. Různé
2.1. Jubilanti
V měě síáci kvěě tnu byli cě lěnověá komisě prě áát cělkěm 6 jubilántuů m:
80 lět
85 lět
90 lět
3
1
1
Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná věě domíá.

95 lět

100 á víácě lět

1

0

2.1. Příprava Dnů seniorů 2018
A. Kálinováá informoválá prě íátomněá o záháá jěníá prě íáprávy Dnuů sěnioruů 2018, ktěrěá by měě ly
proběě hnout vě dněch 11. - 14.10.2018
Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná věě domíá.
Závěry a úkoly
á) Zprácovát záá pis z jědnáá níá komisě – A. Kálinováá – do 30.06.2018
b) Svolát dálsě íá jědnáá níá komisě pro obcě ánskěá záá lězě itosti, rodinu á sociáá lníá věě ci ná 18.09.2018
vě 14:15 hod. do zásědácíá míástnosti rádnicě, Másárykovo náá m. 167/1 – A. Kálinováá

Zápsálá: Alěná Kálinováá
Záá pis ověě rěilá: Alěná RČ ěhováá
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