
MĚSTO  JESENÍK
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JESENÍK
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis
 z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci dne 21. 03. 2017

Přítomni:  Vlasta Horáčková, Iva Malá,  Bc. Renata Plevová, Bc. Alena Řehová, MBA - 
                      členové  komise

Omluveni: Marie Nováková

Hosté:        Mgr. Jiří Kovalčík – vedoucí OSVZ, Ing. Jan Rotter
                

Program:

1. Zahájení
2. Prohlídka a informace o CSS, Jeseník, Beskydská
3. Různé

Ad 1.  Zahájení 
Předsedkyně komise přivítala přítomné. 

Ad 2. Prohlídka a informace o CSS, Jeseník, Beskydská ul.
J. Rotter informoval o provozu Centra sociálních služeb, o naplněnosti a vizi. K dnešnímu dni je
domov plně obsazen, v bloku A jsou umístěni klienty se závislostí 3. a 4. stupně, v bloku B pak
ostatní.   Denní stacionář je využíván asi  na 60%.,  i  když v rámci Dnů otevřených dveří  jej
navštívilo cca 40 občanů, kteří projevili potencionální zájem.  Představa do budoucnosti je zří-
dit v části objektu na Beskydské domov se zvláštním režimem a na Ježkové ul. pak byty s pe -
čovatelskou službou.  Jedním z předpokladů je převedení pečovatelské služby pod město.     
Dále J. Rotter informoval o nadcházejících aktivitách Centra, které se zapojilo do česko-polské-
ho projektu a to v období 4/2017 - 7/2017. Jedná se o 2 jednodenní akce u nás v ČR a v Polsku
v oblasti gastronomie, fyzioterapie a vybudování mini hřiště pro seniory. - 5 venkovních strojů
na ploše mezi objekty Policie ČR a Centrem. Ty by měly být doplněny mezigeneračními prvky.
Centrum spolupracuje s mladou zahradní architektkou N. Krutskou.    

Stanovisko komise: Komise bere informace na vědomí.

Ad 3. Různé
3.1. Mezinárodní den rodiny
Komise projednala návrh na připomenutí se mezinárodního dne rodiny, který připadá na 15.5.
Jeden z návrhů byl zajistit možnost návštěvy celé rodiny filmového představení v Kině Pohoda
za finančního zvýhodnění vstupenek. Pro menší děti Tajný život mazlíčků a pro starší děti
Kráska a zvíře. 

Stanovisko  komise:  Komise  bere  informace  na  vědomí  a  ukládá  tajemnici  komise  zjistit
možnost realizace.
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3.2. Rezignace na členství
Z důvodu stěhování mimo region podala na dnešním jednání rezignaci na členství v komisi
paní Ivana Malá. Za sebe navrhla Ing. Jana Rottera. 

Stanovisko komise:  Komise bere informaci na vědomí a doporučuje schválit Ing. Jana Rottera jako
nového člena komise.

Závěry a úkoly  
a) Zpracovat zápis z jednání komise – A. Kalinová – do 31. 03. 2017
b) Svolat další jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci v rámci Setkání dříve 

narozených dne  27. 04. 2017
     Termín: 20. 04. 2017 – A. Kalinová  

Zapsala: Alena Kalinová

Ověřila: Alena Řehová
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