MĚSTO JESENÍK, MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

V Jeseníku 15.12.2008


Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální věci dne 11.12.2008

Zúčastnili se: Jana Macková, DiS., Ing. Milena Novotná, Ing. Olga Dvořáčková, Alena Řehová

Hosté: Jana Křivánková, MUDr. Jiří Staňa. Mgr. Jiří Kovalčík

Omluveni: Marie Schlemmerová, Ivana Malá, Ing. Jana Macková, Ing. Jan Rotter

Program:

Uvítání – tajemník komise Jiří Kovalčík přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem

	Aktuální stav komunitního plánování sociálních služeb – v rámci realizace „Komunitního plánu sociálních služeb na Jesenicku na období let 2007 – 2010“ se Město Jeseník stalo partnerem projektu Poradenského centra sociálních služeb Olomouckého kraje na realizaci komunitních plánů na místní úrovni společně s pěti dalšími městy, mikroregiony a místní akční skupinou; vzhledem k naplňování komunitního plánu je jedním z rozvojových cílů zřízení domova se zvláštním režimem, který je určen pro osoby s Alzheimerovou a jinými typy demencí, a který by mohl vzniknout transformací stávajícího Domovu důchodců na tento typ zařízení, Olomoucký kraj má v plánu využít prostředků od Ministerstva práce a sociálních věcí na transformaci jednoho z domovu důchodců na domov se zvláštním režimem, transformace Domovu důchodců Javorník by byla velmi přínosná, protože tento typ zařízení v regionu citelně chybí, transformace pobytových služeb je zároveň obsažena v Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2009 a 2010; Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2009 a 2010 byl schválen Radou a Zastupitelstvem Olomouckého kraje a bude realizován za pomoci Individuálního projektu, který bude podán na jeho realizaci, obsahem budou zejména analýzy a tvorba GIS map; Olomoucký kraj připravuje u stávajících služeb Benchmarking, který zhodnotí jednotlivé služby jejich porovnáváním mezi sebou; v rámci pravidel pro přijímání změn byly přijaty dva nové rozvojové cíle - „Zajištění azylového bydlení pro mikroregiony Javornicko, Zlatohorsko a Žulovsko“ a „Zajištění krizových lůžek pro děti vyžadující okamžitou pomoc“; za období od července proběhla tři jednání řídící skupiny, jedna schůzka pracovní skupiny senioři, dvě schůzky sociálně vyloučených a dvě schůzky pracovní skupiny zdravotně postižených, kromě samotné realizace rozvojových opatření je velmi významná i výměna aktuálních informací, která na pracovních schůzkách probíhá; v rámci cíle zřízení občanské poradny se Bc. Zuzana Hanulíková zapojila do přípravy a začala s jednáním s Poradnou pro rodinu Jeseník o zřízení této služby v rámci stávající poradny. v případě neúspěšných jednání má záměr zřídit neziskovou organizaci, která by měla zřízení občanské poradny jako dlouhodobý cíl

	Stanovisko komise: informaci bere na vědomí

	Podnět občanů na zřízení domova pro seniory s komplexní péčí v Jeseníku – vedoucí odboru soc.věcí a zdravotnictví informovala o další podpisové akci na podporu zřízení domova pro seniory s komplexní péčí – konkrétně dne 21.11.2008 převzala od paní Libuše Achilisové  podpisové archy se 175 podpisy občanů města – při této příležitosti byla p. Achilisová seznámena se záměrem města transformovat stávající sociální služby ve městě, včetně investičního záměru vybudování nového centra sociálních služeb, ve kterém se pobytovým zařízením s komplexní péčí počítá.
	Stanovisko komise: Informaci bere na vědomí a doporučuje pokračovat 	v transformaci v souladu s usnesením č. 1977  z 62. zasedání Rady města Jeseník ze 	dne 3.9.2008  - Rada města pověřuje místostarostu MUDr. Jiřího Staňu a odbor 	sociálních věcí a zdravotnictví k jednáním ve věci transformace příspěvkových 	organizací Domov-penzion pro důchodce Jeseník a Středisko pečovatelské služby 	Jeseník.

	Integrační byty Bezručova 244 – byla podána informace a stávající situaci nových občanů města –azylantů – kterým byla přiděleny integrační byty na ulici Bezručova 244 - rodina se snaží plně zapojit do fungování místního společenství, služeb asistenta využili pouze první měsíc, v současné době jsou zcela soběstační, mluví poměrně dobře česky a celkově projevují větší snahu o řešení své situace, nyní se snaží realizovat podnikatelský záměr zřídit v hotelu Staříč výrobnu a prodejnu cukrárenských výrobků – arménských specialit, jejich snahu chce město podpořit poskytnutím půjčky na zřízení provozovny (bude projednávat dnešní zastupitelstvo města). 

Stanovisko komise:  informaci bere na vědomí


	Zhodnocení práce komise za rok 2008 – v tomto roce proběhla čtyři jednání komise pro rodinu a sociální věci, jejichž zápisy byly podkladem pro osm usnesení rady města (např. přijetí Memoranda o spolupráci mezi Městem Jeseník a občanským sdružením Darmoděj, zpráva o stavu péče pro seniory, záštita města nad seniorskými sportovními hrami, partnerství města v projektu na realizaci komunitních plánů na místní úrovni apod.); během roku se dále podařilo přijetím dvou nových členů propojit komisi pro rodinu a sociální věci s komunitním plánováním sociálních služeb Jesenicko; v průběhu roku došlo k výměně tajemníka komise a touto cestou se sluší poděkovat paní Věře Vymětalová za její působení v roli tajemníka; je potřeba aktualizovat plán práce sociální komise – členové komise nastudují plán činnosti a připomínky a podněty odešlou do 14.1.2008 tajemníkovi nebo předsedkyni komise, ti následně na základě podnětů přepracují plán tak, aby odpovídal současnému stavu 

	Různé  

Rezervní fond pro nevládní neziskové organizace – mnoho organizací má problémy s překlenutím financování v prvních měsících roku, kdy dotace (zejména provozní) přicházejí ve zpoždění nebo je potřeba zajistit předfinancování realizace projektu; mohlo by být podnětem pro zřízení rezervního fondu, který by formou bezúročných půjček na dobu několika měsíců pomohl organizacím překonat tato krizová období; podobný rozvojový cíl se nachází v komunitním plánu sociálních služeb na Jesenicku na období let 2007 až 2010.
	
Domácí ošetřovatelská péče – je potřeba intenzivněji přesvědčovat lékaře k předepisování domácích ošetřovatelských úkonů. MUDr. Jiří Staňa vstoupí do jednání s lékaři, bude probíhat komunikace s Charitou Javorník, která tuto službu realizuje

Dobrovolnictví – Jana Macková zvažovala zřízení akreditovaného dobrovolnického centra v Jeseníku, ale vzhledem k financovatelnosti (pravděpodobně se bude jednat o prodělečnou doplňkovou činnost) není v současnosti dostatečně silný subjekt, který by mohl toto garantovat; Milena Novotná prezentovala záměr Českého červeného kříže Jeseník, který zvažuje rozvíjení aktivit v oblasti dobrovolnictví

Osobní asistence – je potřeba tohoto typu služby, ale není možné tuto službu uživit samostatně, otázka napojení na Denní stacionář Šimon Charity Javorník

Jednání s ÚSP Jeseník – MUDr. Jiří Staňa v lednu vstoupí do jednání s ředitelkou Mgr. Lenkou Kožouškovou kvůli zapojení do komunitního plánování sociálních služeb Jesenicko 



Zapsal: Jiří Kovalčík

