
MĚSTO  JESENÍK
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JESENÍK
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis
 z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci dne 24. 10. 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. Dny seniorů 2017 – informace o průběhu
3. Senior taxi 
4. Diskuze, náměty, různé 

Ad 1.  Zahájení 
Předsedkyně komise přivítala přítomné. 

Ad 2. Dny seniorů 2017 – informace o průběhu
A. Kalinová informovala přítomné členy o průběhu Dnů seniorů 2017. 

Stanovisko komise: Komise bere informace na vědomí.

Ad 3. Senior taxi 
Z. Blišťanová a J. Kovalčík seznámil přítomné členy komise s rozšířením služby SENIOR TAXI pro obča-
ny města Jeseníku od prosince 2017 pro věkovou kategorii 73 let a více. Při stanovení této věkové ka -
tegorie byl brán ohled na počet seniorů, kdy k 30.8. 2017 bylo občanů nad 75 let 882, nad 73 let 1111 a
nad 70 let 1540. Rovněž dojde i k rozšíření stanovišť –  např. Knihovna V. Priessnitze,  Jeseník-Lázně.   

Stanovisko komise: Komise bere informaci na vědomí.

Ad 4. Různé
4.1.
J. Kovalčík s J. Rotterem informovali  o převodu pečovatelské služby od 1.1. 2018 z Olomouckého kraje
na město Jeseník, Centrum sociálních služeb Jeseník – smlouva je už podepsána. Pečovatelská služba
zůstane v prostorách, kde byla doposud a to Dukelská 1240/27 a i kontakty zůstanou stejné. Dále J.
Rotter informoval přítomné, že CSS Jeseník zakoupilo nové vozidlo, které nahradí Škodu Felicii combi,
(rok výroby 1999). 

4.2.
J. Kovalčík informoval přítomné o projektu, v rámci kterého zde působí poradna pro oběti trestných
činů, která sídlí na Sadové ul.  V rámci projektu bude  zhotoven leták a magnet mimo jiné pro seniory,
kde budou veškeré důležité telefonní kontakty.

4.3.
J.  Rotter  informoval  o  přeshraničním  projektu,  který  v  letošním  roce  Centrum  sociálních  služeb
realizovalo. Jedná se o tzv. měkký projekt , v kterém by i v příštím roce mělo CSS zájem pokračovat.  
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4.4.
Členové  komise  se  dohodli,  že  jednání  komise  v  měsíci  listopadu  se  uskuteční  dne  21.11.2017,
ve 14:00 hod. v prostorách Centra sociálních služeb Jeseník, Beskydská ul. 1298/6.
Stanovisko komise: Komise bere informace na vědomí.

Závěry a úkoly  
a) Zpracovat zápis z jednání komise 
      Termín: 31.10.2017 – A. Kalinová  
b) Svolat další jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci v listopadu 2017 – 21.11.
     Termín: 14.11.2017 – A. Kalinová  

Zapsala: Alena Kalinová

Ověřila: Alena Řehová

                                                                                                                                                                                                              2/2


	Zápis
	z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci dne 24. 10. 2017

