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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: 3.3.2009, kancelář Z. Lebduškové, MěÚ Jeseník, K. Čapka 1147
Přítomni:		Jana Macková, DiS. (SPS Jeseník)
		MUDr. Jiří Staňa (místostarosta města Jeseník)
		Ing. Jan Rotter (DPD Jeseník)
		Jarmila Helienková (MěÚ Zlaté Hory)
		Ing. Martina Mařáková (Jesenická rozvojová, o.p.s.),
		Mgr. Jiří Kovalčík (manažer KPSS)
Hosté:		Lenka Tichavská (metodik a vzdělavatel KPSS)
Omluveni:	Zdenka Lebdušková (MěÚ Jeseník)


	Úvod
Konference „Na jedné lodi“

Blok I – potřeba oslovit vhodné přednášející
	Domácí ošetřovatelská péče – byla oslovena Marie Schlemmerová a souhlasí se svou účastí a prezentací domácí ošetřovatelské péče
	MPSV – Lenka Tichavská osloví zástupce Ministerstva, který by mohl přednést příspěvek – předběžně Mgr. Tereza Kloučková – je možné, aby svůj příspěvek přednesla v Bloku II
Transformace pobytových zařízení pro zdravotně postižené – pilotní projekt MPSV – pozvat zástupce ÚSP Šternberk, které by se mělo stát prvním zařízením v kraji, na kterém bude tento projekt realizován
	Sociální podnikání zdravotně postižených – Úřad práce
Olomoucký kraj - náměstkyně hejtmana pro sociální věci – osloví MUDr. Staňa
Blok II – prezentace poskytovatelů
	Osloveni budou Zahrada 2000 (prezentace ziskových aktivit – mandl, sekáč), Ester Zálesí, ÚSP Jeseník, Centrum pro zdravotně postižené (prezentace včetně záchranného systému), SONS, Denní stacionář Šimon; prezentace kompenzačních pomůcek – Středisko pečovatelské služby, Charita Javorník, Soužití 2005, o.p.s; oslovit Dr. Lenku Turkovou, zda by měla příspěvek 

MUDr. Jiří Staňa – pohled zadavatele
Uživatele ze Zahrady 2000 a SONS
Blok III – diskuse – po předchozích zkušenostech je dobré nechat pouze jeden tématický okruh vzhledem k tomu, že na III. Blok je účast velmi slabá
	
Setkání lékaři
Cílem je prezentace domácí ošetřovatelské péče a potřeby předepisování ošetřovatelských úkonů v domácnosti

	Informace o možnosti sponzoringu zjišťoval Jan Rotter – příspěvek je možné získat od DMA a firmy ABENA
	Jan Rotter zpracuje dopis, který následně rozešle Jesenická rozvojová, o.p.s. s žádostí o podporu této akce
	Zasedání Rady města Jeseník k sociální problematice – konečný termín je stanoven na 30.3.2009 a zasedání bude probíhat na DPD Beskydská – definovány body na projednávání

	Studie Centra sociálních služeb – součástí usnesení s pověřením k dalším krokům

Transformace sociálních služeb pro seniory – přepracuje se naposledy zpracovaný materiál pro vedení města a doplní se o harmonogram - výsledkem usnesení bude pověření k dalším krokům
Komunitní plánování – informace na vědomí 
Samostatné bydlení pro zdravotně postižené – plánovaná služba, kterou má začít realizovat Zahrada 2000
Konference „Na jedné lodi“ – informace o právě chystané konferenci a resumé z předchozích
Česko-polský projekt „Senioři v Schengenu“ – prezentace projektu DPD Jeseník
	Středisko pečovatelské služby – prezentace činnosti zařízení, které každoročně dostává příspěvek z rozpočtu města
	Projekt vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách – prezentace podaného projektu

	Informace z kraje - MUDr. Staňa měl schůzku s náměstkyní hejtmana pro sociální věci Mgr. Yvonou Kubjátovou
K transformaci sociálních služeb pro seniory v Jeseníku potřebuje více informací

Olomouckému kraji chybí 370 mil. Kč na sociální služby  
Náměstkyně je ochotna dorazit na pracovní setkání do Jeseníku – předběžně byla pozvána na konferenci „Na jedné lodi“
	Centrum sociálních služeb

	Telefonické jednání proběhne ve čtvrtek 5. března a v průběhu několika dní by měla být zpracována studie

Pověření k dalším krokům by proběhlo na základě usnesení z Rady města
	
Přijetí nového opatření – Diakonie Travná požádala o zařazení nové služby do Komunitního plánu sociálních služeb na Jesenicku na období let 2007-2010 

	Zpracovaná tabulka byla předložena ke schválení řídící skupině – schváleno 6 pro/0 proti/0 se zdrželo

	Závěry a úkoly
Zajistit prostory pro konferenci Na jedné lodi – Martina Mařáková – do 5.3.2009

	Oslovit farmaceutické firmy kvůli možnostem zajištění financí na setkání s lékaři kvůli domácí ošetřovatelské péči - Jan Rotter – zpracování dopisu – do 13.3.2009, následně Martina Mařáková osloví jménem Jesenické rozvojové, o.p.s. – termín na základě zpracovaného dopisu
	Zpracovat program konference „Na jedné lodi“ – Jiří Kovalčík – do 20.3.2009
	Oslovit poskytovatele s žádostí o příspěvek na konferenci – Jiří Kovalčík – do 20.3.2009
Zajistit zástupce Úřadu práce Jeseník pro prezentaci – Lenka Tichavská – do 20.3.2009
Oslovit zástupce ÚSP Šternberk – prezentace koncepce transformace pobytových služeb – Ing. Jan Rotter – do 20.3.2009
Oslovit náměstkyni hejtmana k převzetí záštity nad konferencí a zjistit, zda má zájem o vlastní příspěvek – MUDr. Jiří Staňa – do 20.3.2009
Zpracování materiálu k transformaci sociálních služeb pro seniory – Jan Rotter a Jana Macková – do 13.3.2009
Zpracování informací na vědomí radě (komunitní plánování, projekt vzdělávání, konference) – Jiří Kovalčík – do 10.3.2009
Zformulovat konečnou verzi navržených usnesení pro RM – do 20.3.2009

Zapsal: Jiří Kovalčík

