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Projekt „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji“
Tato akce je spolufinancována Evropským sociálním fondem, Ministerstvem  pro místní rozvoj a Olomouckým krajem.
Zápis z pracovní schůzky ŘS KPSS Jesenicko
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dne: 22.1.2009, kancelář Z. Lebduškové, MěÚ Jeseník, K. Čapka 1147
Přítomni:		Jana Macková, DiS. (SPS Jeseník)
		Zdenka Lebdušková (MěÚ Jeseník)
		MUDr. Jiří Staňa (místostarosta města Jeseník)
		Ing. Jan Rotter (DPD Jeseník)
		Mgr. Jiří Kovalčík (manažer KPSS)
Hosté:		Lenka Tichavská (metodik a vzdělavatel KPSS)
		Jana Křivánková (vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví, MěÚ Jeseník)
Omluveni:	Jarmila Helienková (MěÚ Zlaté Hory)
		Martina Mařáková (Jesenická rozvojová, o.p.s.),

	Úvod – přivítání
	Zhodnocení aktuálního stavu
pracovní skupina senioři

Komplexní péče pro seniory – pokrytí pečovatelskou službou na území celého okresu bylo zajištěno, rozšíření služeb pečovatelské služby mimo běžnou pracovní dobu v Jeseníku je v letošním roce v plánu (dle výše dotace MPSV), poradna pro seniory byla spojena s občanskou poradnou a v současnosti je otázkou dalších jednání
	 Zřízení domova se zvláštním režimem – jako nejjednodušší řešení se v současnosti jeví transformace Domova důchodců Javorník – vzhledem ke zřizovateli (Olomoucký kraj) je otázkou dalších jednání
	Zřízení odlehčovacích služeb – pobytové služby jsou v současnosti zajištěny, ambulantní budou řešeny v rámci plánu na zřízení budovy centra sociálních služeb
pracovní skupina zdravotně postižení 
Podpora informovanosti – kraj měl v plánu zajistit skrze Poradny pro rodinu Jeseník, ale vzhledem k nízké dotaci z MPSV je otázka dalšího jednání
	Příprava a zajištění chráněného bydlení – prvním krokem je práce s potenciálními klienty, hlavním problémem je zajištění organizace, která by tento typ služby byla ochotna realizovat – pozvat Mgr. Kožouškovou na sociální komisi a probrat možnosti ÚSP Jeseník
	Terénní služby chronicky duševně nemocní – v rámci individuálního projektu prevence Olomouckého kraje bude podporována od roku 2010 služba podpora samostatného bydlení a mohli by se tak zajistit prostředky na zajištění samostatného bydlení pro osoby se zdravotním postižením – úkol pro pracovní skupinu 
	Rezervní fond – zřízení finanční rezervy, která by pomohla poskytovatelům sociálních služeb s překlenutím prvních měsíců roku, než jim jsou převedeny dotace na provoz; místostarosta uvedl, že je řešitelné, ale musí se podložit čísly a přesvědčit o tomto záměru radu města
c)  pracovní skupina sociálně vyloučení
Občanská poradna – po prvotní snaze se do zřízení občanské poradny začala angažovat Zuzana Hanulíková, která v současnosti jedná s Poradnou pro rodinu Jeseník o rozšíření služeb a v případě neúspěšného jednání má záměr založit neziskovou organizaci s dlouhodobějším cílem zřízení občanské poradny
	Darmoděj – zajištění stávajících služeb – v posledním roce se podařilo zajistit nepřímou formu podpory (zajištění městského bytu, prostory pro služby apod.) a dalšími kroky stabilizaci  
	Podpora terénní práce – ve spolupráci s Odborem pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agenturou) se podařilo zajistit kurz pro pracovníky v sociálních službách a probíhají další kroky k zajištění terénní práce na celém území okresu
	Zřízení intervenčního centra – poradna pro rodinu zajistila půl úvazkem kontaktního pracovníka pro osoby ohrožené domácím násilím, který je schopen kromě terénních služeb a poradenství zprostředkovat i pobytové služby v rámci Intervenčního centra Olomouc
	Azylové bydlení na Javornicku a Zlatohorsku – v rámci Individuálního projektu prevence Olomouckého kraje je počítáno se zřízením azylového bydlení; aktuální otázka je zajištění subjektu, který by tento typ služby realizoval – otázka dalších jednání
	Zřízení lůžek akutní potřeby – jedná se o opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje; v rámci dětských domovů by měly být zřízeny lůžka pro krizové situace, kdy je potřeba zajistit pro děti dočasné ubytování
d) společná opatření
Ošetřovatelská péče – je zajištěna v rámci Charity Javorník, ale prozatím nedosáhla rozsahu Agentury Delfín, která zajišťovala domácí ošetřovatelskou péči původně; hlavní problém je přesvědčit doktory k předepisování úkonů domácí ošetřovatelské péče
	Záchranný systém – v rámci Centra pro zdravotně postižené Olomouckého kraje je provozována služba telefonické krizové pomoci, která bude od letošního roku provozována nepřetržitě a měla by tak naplnit parametry záměru tohoto rozvojového cíle
	Dotace z MPSV – dle předpokládané výše dotací na sociální služby došlo ke snížení dotací pro pobytové sociální služby nejen krajských zařízení, nevládním neziskovým organizacím byly přiznány přibližně stejné finance jako v minulém roce (mimo Charity Javorník); lze předpokládat, že kraje dofinancují své příspěvkové organizace a následně budou chtít na základě dalších jednání tato zařízení převést na obce a města; v rámci pracovních skupin střednědobého plánování kraje se prosazovala myšlenka vyjednávání s obcemi o převzetí služeb, ale do formy opatření se nedostala
	Zasedání Rady města Jeseník k sociální problematice (MUDr. Jiří Staňa) – na návrh člena rady Ing. Jana Jedličky by se jedna z dalších RM měla věnovat sociální problematice, mohlo by proběhnout v DPD na Beskydské – nejvhodnější bude nejbližší rada následující po sociální komisi - pravděpodobně 2.3.2009; zaznít by měly informace o komunitním plánování a další sociální problematice; byla by přínosná přítomnost členů řídící skupiny; měla by zaznít informace o záměru transformace Domova penzionu pro důchodce Jeseník a Střediska pečovatelské služby Jeseník
	Zajištění komplexní péče o seniory – jedno z řešení je převedení jedné z budov Domova penzionu pro důchodce na domov pro seniory a druhá budova by byla domem s pečovatelskou službou – je to otázka financí; chráněné bydlení bude končit jako pobytová služba, výhledově budou vyšší náklady na zajištění provozu; je potřeba zpracovat studii k převedení budovy na Beskydské na domov pro seniory, MUDr. Jiří Staňa – je potřeba udělat základní představu a zadání; potřeba výběrového řízení na studii domova pro seniory; Evropský sociální fond – v květnu bude vyhlášení výzvy na tvrdé projekty; Jan Rotter - otázka návštěvy pobytového zařízení v nové výstavbě; vzít zastupitele do nového pobytového zařízení, Jana Křivánková - ze strany zastupitelstva tlak je, přesvědčeni jsou, ale je potřeba sestavit plán aktivit, svolat jednání mezi jednotlivými odbory tak, aby se projednalo ze všech pohledů (finanční, investice, stavební povolení atd.), souvztažnost s lokalitou Vrchlického; Lenka Tichavská – shrnutí toho, co již je – záměr je obsažen v akčním plánu, rozpočtovém výhledu, není v rozpočtu; výběrové řízení musí být na základě rozhodnutí rady o vyčlenění finančních prostředků – pověří se tím investice ve spolupráci s OSVZ (MUDr. Jiří Staňa – rada 26.1.2009 - různé), je to ve strategických dokumentech – může být zpracováno jako nové opatření v komunitním plánu; je i v souladu s SPRSSOK, Staňa jednal předběžně s agenturami  (CEPAC, Raven, Centire)
	Jednání s Mgr. Evou Machovou (Krajský úřad Olomouckého kraje) - příští týden přijede do Jeseníku – je potřeba vydefinovat, s čím by mohla pomoct; je potřeba najít nové komunikační kanály vzhledem k novým krajským zástupcům

	Jednání s krajem o převzetí pečovatelské služby a transformaci s DPD – sestavit kroky a shrnout všechny informace – musí být nové rozhodnutí o dotaci – stanovit požadavky na kraj, bylo již více pokusů, kraj garanci nedá, může být zřízena obecně prospěšná společnost – přijít před radu s jasnou zprávou včetně rizik a přínosů

Domov se zvláštním režimem – projednat, zda by se Domov důchodců Javorník mohl stát pilotním pro transformaci v domov se zvláštním režimem
Otázka zajištění informovanosti a celkového naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje pro roky 2009-2010
ÚSP Jeseník a chráněné bydlení - otázka transformace části kapacity na jiný typ služby (chráněné bydlení, spolupráce na přípravě podpory samostatného bydlení v bytech mimo zařízení)
	Návštěva české lékařské komory (MUDr. Jiří Staňa) – předsednictvo svolává pravidelné čtvrtletní setkání a je ochotno vymezit čas pro řešení domácí péče (bývalá organizace Delfín) – je potřeba zejména přesvědčit lékaře o potřebnosti a prezentovat fungující vzory – Jana Macková zjistí realizaci v Šumperku jako příklad dobrá praxe; je potřeba začlenit se do programu a připravit prezentaci na cca hodinu, nebo udělat v rámci konference Na jedné lodi jako druhá část; třetí variantou je spojení s farmaceutickou firmou, která by mohla zároveň financovat setkání (Jan Rotter - oslovit Marii Schlemmrovou a další farmaceutické firmy)
	Rezervní fond – otázka možnosti zřízení rezervního fondu v rozpočtu města Jeseník na půjčku pro financování v prvních měsících, kdy dotace na provoz přicházejí až v průběhu února a je potřeba zajistit do té doby provoz; připravit v materiálech pro radu města (dokázat v číslech) – projednat i v sociální komisi; původní záměr byl prosadit přes SMOJ – návrh žadatelům z příspěvku rozpočtu města
	ÚSP Jeseník – v letošním roce výrazně snížené dotace z MPSV na zajištění služeb; letos si v řádném termín o příspěvek z rozpočtu města nepožádala; historicky již proběhla jednání s OSVZ, byla již pozvána do sociální komise; bude pozvána do sociální komise kvůli zajištění chráněného bydlení a s cílem zapojení zástupce ÚSP Jeseník do komunitního plánování Jesenicko
	Jesenická nemocnice – probírána možnost převedení části léčebny dlouhodobě nemocných na sociální lůžka – otázka dalšího jednání
	Závěry a úkoly
Pozvat Mgr. Lenku Kožouškovou do komise pro rodinu a sociální věci – Jiří Kovalčík – nejbližší jednání komise 3.2.2009

	Zajistit projednání zápisu z řídící skupiny v komisi pro rodinu a sociální věci – Jiří Kovalčík – nejbližší jednání komise 3.2.2009
Oslovit Marii Schlemmrovou a další farmaceutické firmy kvůli možnostem zajištění financí na setkání s lékaři kvůli domácí ošetřovatelské péči - Jan Rotter – do 16.2.2009
Zajištění podkladů pro jednání Rady města Jeseník dne 2.3.2009 – členové řídící skupiny – termín bude upřesněn
	Zjištění informací o realizaci ošetřovatelské služby Charitou Šumperk jako příkladu dobrá praxe – Jana Macková – do 16.2.2009

Zajištění podkladů pro zprávu o problémech financování provozu neziskových organizací – Jiří Kovalčík – do 16.2.2009
	Předjednat v radě města možnost vyhlášení výběrového řízení a vyčlenění finančních prostředků na zajištění studie zřízení domova pro seniory na pozemku města na ulici Vrchlického – následně by se tímto záměrem pověřilo oddělení investic ve spolupráci s OSVZ - MUDr. Jiří Staňa – 26.1.2009 

Projednat výše uvedené body v zápisu (viz bod č. 6) s Mgr. Evou Machovou, vedoucí Odboru sociálních věcí, Krajského úřadu Olomouckého kraje – MUDr. Jiří Staňa – setkání v týdnu 26.-30.1.2009
	Navázaní komunikace s novým vedením Olomouckého kraje – MUDr. Jiří Staňa – v nejbližším možném termínu

Zapsal: Jiří Kovalčík

