Zápis  
z jednání komise pro rodinu a sociální věci při Městském úřadě Jeseník, které se uskutečnilo dne 18.03.2008 v 16.30 hodin v mateřském centru KRTEČEK, Průchodní ul., Jeseník

Přítomni členové komise : Ing. Macková Jana,  Řehová Alena,    Ing. Novotná Milena, Malá Iva, Ing.Dvořáčková Olga

Omluveni členové komise: Schlemmerová Marie

Za odbor OSVZ :  Křivánková Jana, Lebdušková Zdenka, Vymětalová Věra, 

Hosté:  Ing. Blažko Michal
 
Program jednání: 
       
Zahájení, kontrola plnění úkolů.
Projednání žádosti ÚSP Jeseník o příspěvek na provoz.
Projednání žádosti Mgr.Novotné o příspěvek na realizaci projektu "Právo 
pro každý den".
Priority akčního plánu města v sociální oblasti.
Stanovisko komise k návrhu "o oceněních a poctách města Jeseníku".
Vystoupení hostů – Ing. Blažko Michal, pan Hrdlička Miroslav.
7.  Diskuze, náměty, různé.
               



K bodu 1 – Jednání komise zahájila paní Vymětalová,  přivítala přítomné členy komise,  hosta – Ing. Blažka Michala a seznámila je s programem jednání komise.

K bodu 2 – projednání žádosti ÚSP Jeseník o příspěvek na provoz 
	vedoucí odboru SVZ seznámila komisi s požadavkem ÚSP Jeseník a konstatovala, že pro rok 2008 je rozpočet ORJ 28, určený na podporu sociálních služeb ve městě, rozdělen a to z toho důvodu, že byl sestaven na základě řádně podaných požadavků organizací závěrem roku 2007 a schválen ZM dne 20.12.2007;

ÚSP Jeseník je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, celková kapacita zařízení je 83 míst, z toho denní stacionář 2, týdenní stacionář 6, domov pro osoby se zdravotním postižením 75. Z celkového počtu uživatelů je 71 osob s trvalým pobytem v Jeseníku – tedy občanů města (po příchodu do zařízení je většina klientů přihlašována k trvalému pobytu na této adrese) – ÚSP Jeseník splňuje obecné podmínky pro poskytnutí příspěvku dle schválených pravidel, žádost byla ovšem podána po termínu;

Návrh odboru SVZ:  žádosti ÚSP Jeseník o příspěvek na dofinancování provozu v roce 2008 nelze se shora uvedených důvodů vyhovět . 

Stanovisko komise:  komise doporučuje podpořit provoz ÚSP Jeseník i v letošním roce, navrhuje hledat možnosti alespoň částečného dofinancování provozu této organizace.

K bodu 3 – vedoucí odboru OSVZ navrhla stažení bodu 3 ) –  Mgr. Novotná  na projednání netrvá,  využije možnosti požádat o příspěvek na realizaci projektu „ Právo pro každý den“  dle Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu města, části C.

K bodu 4 - Priority města Jeseníku v sociální oblasti
	vedoucí odboru SVZ informovala o probíhající aktualizaci stávajícího akčního plánu města Jeseník, kterou zajišťuje Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy – podkladem pro stanovení priorit v sociální oblasti je zpracovaný Komunitní plán sociálních služeb na Jesenicku na období let 2007 až 2010;

V souladu  s komunitním plánem byly vydefinovány potřeby (služby chybějící nebo nedostatečně zajištěné):
	komplexní terénní péče o seniory (pečovatelská a ošetřovatelská)

denní centrum – odlehčovací služba pro osoby v domácí péči
záchranný systém pro seniory a osoby zdravotně postižené
občanské poradenství 
chráněné bydlení pro zdravotně postižené osoby
intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
domov se zvláštním režimem pro osoby s různými druhy demencí
zařízení pro osoby ohrožené a užívající omamné a psychotropní látky

Stanovisko komise: komise bere na vědomí definované potřeby v oblasti sociálních služeb ve městě Jeseníku.

K bodu 5 - stanovisko komise k návrhu o oceněních a poctách města Jeseníku

RM přijala na 34. zasedání následující usnesení: 
"Usnesení č. 1128
Rada města bere na vědomí návrh o oceněních a poctách města Jeseníku předložený Státním okresním archivem Jeseník, dle důvodové zprávy.
 Usnesení č. 1129
Rada města ukládá příslušným komisím Rady města projednání Návrhu o oceněních a poctách města Jeseníku předloženého Státním okresním archivem Jeseník a doporučuje jeho projednání výborům Zastupitelstva města, ve smyslu upravené důvodové zprávy." 

Stanovisko komise:  komise doporučuje pro případ, že bude návrh realizován, doplnit mezi vyjmenované oblasti pro oceňování také oblast sociálních služeb.


K bodu 6 – Ing. Blažko Michal seznámil  členy komise s plněním programového prohlášení Rady města  zaměřené na rodinu s dětmi. Informoval o projektu „ Rodinné pasy „ , ke kterému se připojil i Olomoucký kraj. Jedná se o možnost  získat slevové karty pro rodiny s dětmi, s možností zaregistrovat se prostřednictvím internetu a získat rodinný pas. Doporučil maximálně propagovat rodinné pasy mezi rodinami s dětmi mladšími 18 let, s trvalým pobytem v Olomouckém kraji, a to formou informovanosti v tisku, na vývěskách, na akcích pro rodiny a děti / vítání nových občánků města Jeseník, nabídkou v MŠ , ZŠ /.

Ing. Blažko informoval o  návrhu  vybudování sítě dětských hřišť pro batolata, školní věk, mládež. Konstatoval, že ve městě chybí hřiště pro děti do 6 let věku, a je tedy nutné, aby se tímto problémem příslušný odbor města    zabýval. Uvedl, že je již zpracován i finanční rozpočet – nákladnost projektu pro dovybavení  současných prostor pro děti ve Smetanových sadech v Jeseníku.  

Nadále probíhá realizace projektu – vytvoření systému bezbariérových přístupů pro občany zdravotně postižené, nevidomé, dětské kočárky. Během diskuze se členové komise dohodli požádat vedoucího odboru Ing. Cabadaje o sdělení, jak probíhá další etapa prací s předpokládanými termíny ukončení realizace projektu.

Stanovisko komise: komise pro rodinu a sociální věci podporuje aktivity zaměřené na pomoc rodinám s dětmi a osobám zdravotně postiženým, a dle svých možností bude pomáhat při jejich realizaci a naplnění.

 K bodu 7 - různé
návrh na doplnění komise o zástupce řídící skupiny KPSS Jesenicko
vedoucí odboru SVZ navrhuje pro zajištění provázanosti oblasti sociálních služeb a jednotného postupu při naplňování koncepce v této oblasti doplnění komise o dva další členy a to:
p. Janu Mackovou – ředitelku Střediska pečovatelské služby Jeseník p.o. OK
Ing. Jana Rottera – ředitele DPD Jeseník – p.o. města Jeseník

Oba se svými členstvím v komisi souhlasí.


Stanovisko komise: komise pro rodinu a sociální věci doporučuje Radě města jmenovat novými členy komise pro rodinu a sociální věci p. Janu Mackovou a Ing.Jana Rottera.


Ing. Novotná  informovala o přípravě Globálního grandu Olomouckého kraje připravovaném v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

      3)   Ing. Macková Jana  seznámila členy komise s nabídkou ÚP v Jeseníku – možnost      
      vzdělávání mentálně postižené mládeže do 26 let věku v Odborném učilišti v Lipové       
      Lázních. Součástí roční výuky je i možnost ubytování a celodenního stravování. 

  4) Paní Řehová Alenka nabídla pro zájemkyně – nezaměstnané matky s dětmi do 15 let ,   
 matky s dětmi na mateřské dovolené, možnost účasti na počítačovém kurzu, který je organizován sdružením CEPAK, a také plně hrazen. Hlídání dětí je zajištěno v MC  
 Krteček. Kurz je zakončen získáním certifikátu o jeho absolvování.  

 5) Předsedkyně komise paní Řehová požádala o uvolnění z funkce předsedkyně, písemnou žádost předá RM osobně.



Další jednání komise pro rodinu a sociální věci se uskuteční v červnu 2008, pozvánky s upřesněním termínu budou členům komise zaslány. 
 

V Jeseníku dne 19.3.2008
Zapsala: Vymětalová Věra  

