MĚSTO JESENÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis
z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci dne 21. 11. 2017
Přítomni: Vlasta Horáčková , Marie Nováková, Bc. Renata Plevová, Ing. Jan Rotter,
Bc. Alena Řehová, MBA – členové komise
Omluveni: Hosté:

Mgr. et Bc. Zdeňka Blišťanová – místostarostka, Mgr. Jiří Kovalčík – vedoucí OSVZ

Program:
1. Zahájení
2. Den otevřených dveří Centra sociálních služeb Jeseník – prohlídka zařízení
3. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících pro roky

2018 až 2020
4. Diskuze, náměty, různé

Ad 1. Zahájení
Předsedkyně komise přivítala přítomné.
Ad 2. Den otevřených dveří Centra sociálních služeb Jeseník – prohlídka zařízení
Ing. Rotter seznámil přítomné členy komise s chodem Centra sociálních služeb po 750 dnech. Dále si
členové komise prohlédli prostory Centra sociálních služeb – stacionář, jídelnu atd. A shlédli kulturní
program v rámci Dne otevřených dveří.
Stanovisko komise: Komise bere informace na vědomí.
Ad 3. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících pro roky

2018 až 2020

Mgr. Kovalčík seznámil přítomné s předloženým dokumentem. Pracovnice, která měla aktualizaci na
starosti (Bc. Ptáčková), je dnes na služební cestě. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb
souvisejících na Jesenicku na období let 2018 až 2020 je významný strategický dokument pro oblast
sociálních služeb a služeb souvisejících. Cílem tohoto plánu je zajistit zejména zachování stávajících, ale
také rozvoj nových a potřebných sociálních služeb a služeb souvisejících, které aktuálně v regionu chy bí. Nově došlo ke změně názvu z komunitní plán na střednědobý plán rozvoje v souladu s aktuálně
platnou legislativní terminologií.
V souvislosti s končící platností komunitního plánu pro období let 2014 – 2017, vyvstala v roce 2017
potřeba provést aktualizaci komunitního plánu tak, aby mohl být v jednotlivých dotačních řízeních vy užíván jako podpůrný strategický dokument. Základní parametry aktualizace byly projednány na
jednání řídící skupiny KPSS Jesenicko a dne 9.12.2016 byla projednána na společném setkání všech
pracovních skupin a řídící skupiny. Územní působnost je celé území ORP Jeseník, stejně jako tomu bylo
u předešlého komunitního plánu. V průběhu jarních měsíců byly osloveny obce s žádosti o spolupráci a
také bylo realizováno dotazníkové šetření potřeb obcí regionu. V měsíci listopadu 2017 byl aktualizovaný plán spolu s pravidly a formulářem pro připomínkování, zaslán k připomínkování obcím okre-
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su Jeseník. Některé obce možnosti připomínkování využily a jejich připomínky byly vyhodnoceny a případně zapracovány do aktualizované verze plánu.
Odeslání konečné verze plánu obcím k projednání a schválení předcházelo odsouhlasení jeho aktualizované verze řídící skupinou dne 13.11.2017. Po projednání Radou města Jeseník dne 1.12.2017 bude
plán předložen Zastupitelstvu města Jeseník ke schválení na jednání dne 14.12.2017.
Plán obsahuje společné cíle pro všechny cílové skupiny, cíle rozdělené dle pracovních skupin (senioři,
zdravotně postižení, sociálně vyloučení) a související služby. Obsahem je také přehled stávajících poskytovaných sociálních služeb na území ORP Jeseník. Komisi byly představeny jednotlivé cíle a opatření
plánu.
Stanovisko komise: Komise bere střednědobý plán na vědomí a doporučuje Radě města Jeseník
ke schválení.
Ad 4. Různé
4.1. Předsedkyně komise informovala přítomné o posledním vítání občánků v tomto roce a to dne
16.12.2017.
4.2. Členové komise se dohodli, že poslední jednání komise se uskuteční dne 19.12.20107 ve 14:15
hod. v prostorách Fitka, Tovární. ul.
Závěry a úkoly
a) Zpracovat zápis z jednání komise – do 30.11.2017 - A. Kalinová
b) Svolat další jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci v prosinci 2017 – 19.12.
Termín: 12.12.2017 – A. Kalinová

Zapsala: Alena Kalinová
Ověřila: Alena Řehová
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