MĚSTO JESENÍK, MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

V Jeseníku 25.5.2009

Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální věci dne 21.5.2009

Zúčastnili se: Jana Mackov￡Jana Macková, DiS., Ing. Jana Mackov￡Jana Macková, Ing. Jan Rotter, Marie Schlemmerová, Ivana Malá, Ing. Milena Novotn￡Milena Novotná, Mgr. Jiří Kovalčík – tajemník komise 
Program:
Omluveni: Alena Řehová, Ing. Olga Dvořáčková,
Hosté: Jana Křivánková – vedoucí odboru SVZ, Zdenka Lebdušková – vedoucí oddělení sociální péče, MUDr. Jiří Staňa - místostarosta, Miroslav Hrdlička – radní města za KDU-ČSL, Radka Trunečková – MC Krteček Jeseník 

1. Uvítání – tajemník komise Mgr. Jiří Kovalčík přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem
2. Návrh městského porodného  
Radní za KDU-ČSL Miroslav Hrdlička přednesl návrh na zřízení městského porodného, které zpracoval zastupitel za KDU-ČSL Ing. Michal Blaško;
	Předmětem návrhu je zřízení institutu městského porodného, které by představovalo částku 10 tisíc Kč pro každé narozené dítě v městě Jeseník, jehož rodiče mají na území města trvalý pobyt; součástí návrhu jsou také pravidla pro vyplácení porodného, která upravují podmínky pro nárok; podmínkou pro nárok není setrvání po určitou dobu ve městě;
	Výplata dávky nebude navázána na výši příjmu rodiny a vzhledem k tomu, že roční dotace na jednoho občana města byla v roce 2008 ve výši 8680 Kč, tak se městu tato částka vrátí po roce a několika měsících;
Tento příspěvek je vnímán zejména jako gesto na podporu rodiny, protože v dnešní době zejména mladí lidé z regionu odcházejí a v Jeseníku mnoho opatření na podporu rodiny není;   
	Ing. Milena Novotn￡Milena Novotná – při procházení dotazníku na podporu rodiny je mnoho kolonek, které může město ovlivnit (např. jesle, mateřské školy apod.) a obec tak má možnost ovlivnit rozhodnutí, jestli rodina v daném místě zůstane;
	Miroslav Hrdlička – vnímá zavedení porodného jako přínos pro město, které bude podporovat své občany, ale za klíčovou považuje řešení nezaměstnanosti, která má na odlivu rodin největší vliv; 
Stanovisko komise: komise doporučuje Radě města návrh na městské porodné doporučit ke schválení zastupitelstvu města 
3. Hřiště pro děti do 6 let věku 
Zastupitel za KDU-ČSL Ing. Michal Blaško zpracoval ve spolupráci s Mateřským centrem Krteček návrh na zřízení hřiště pro děti do 6 let věku, které by se mělo zřídit ve Smetanových sadech vedle stávajícího hřiště; 
Návrh je zpracován včetně návrhu na jednotlivé herní prvky, které byly rozeslány členům komise a jsou přílohou zápisu;
	Miroslav Hrdlička – zřízení hřiště tohoto typu je dluh, který vnímají již déle a chtěli jeho realizaci již dlouho;
Stanovisko komise: doporučuje Radě města schválit vybudování hřiště pro děti do 6 let věku v areálu Smetanových sadů 
4. Institut veřejné služby 
	K 1.1.2009 byl na základě novelizace zřízen v zákoně o pomoci v hmotné nouzi (zákon č. 111/2006 Sb.) institut nazvaný veřejná služba. Veřejnou službou se rozumí pomoc v obci v záležitostech, které jsou v zájmu obce, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoci v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. Veřejná služba je vykonávána osobami v hmotné nouzi na základě písemné smlouvy uzavřené s obcí obsahující alespoň jedno místo, předmět a dobu výkonu veřejné služby obci. Za výkon veřejné služby nenáleží odměna. Obec je povinna poskytnout ochranné pomůcky, uzavřít pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu a na zdraví. Pracovníci hmotné nouze poskytují obci informaci ohledně osob vykonávajících veřejnou službu;  

Klient, který pobírá příspěvek na živobytí (jedna z dávek pomoci v hmotné nouzi) déle než šest měsíců, musí odpracovat minimálně 20 hodin veřejné služby, aby mohl pobírat stejnou výši příspěvku na živobytí i nadále (3.126,- Kč). U osoby, která by vykonávala veřejnou službu v rozsahu alespoň 30 hodin v kalendářním měsíci, obdrží ještě zvýšení. Doba šesti kalendářních měsíců se počítá od 1.1.2009. Institut veřejné služby rozšířil možnosti zachování pracovních dovedností u osob dlouhodobě setrvávajících ve stavu hmotné nouze (vedle veřejně prospěšných prací, dobrovolnické služby apod.). Pokud však jednu z výše uvedených možností osoba vykonávat nebude (jedno z jakého důvodu), její částka živobytí klesne na existenční minimum (2.020,- Kč). Pokud se tedy klientovi pobírajícím dávky pomoci v hmotné nouzi nepodaří jakýmkoliv způsobem se zaměstnat a nemá možnost vykonávat veřejnou službu, sníží se příspěvek na živobytí z životního na existenční minimum, což nejen povede k sociálním propadu klientů, ale zároveň povede k velkému tlaku na obce a města, aby svým obyvatelům možnost výkonu veřejné služby zajistili; 
	Realizace institutu veřejné služby v praxi naráží na několik problémů. Obec institut veřejné služby zřídit může, ale nemá k tomu žádnou povinnost. Nejčastějšími argumenty, které jsou spojeny s nezájmem o veřejnou službu, je nárůst administrativy spojený s nutností uzavírání smluv (o výkonu veřejné služby a o pojištění odpovědnosti a zdraví) a organizací veřejné služby (rozdělování práce, její kontrola) a dále to, že ochranné a pracovní pomůcky musí obec zajistit z vlastních prostředků. To v souvislosti s dlouhodobou nezaměstnaností, která v mnoha případech vede ke ztrátě pracovních návyků, vede obce k rozhodnutí, že přínos realizace institutu veřejné služby nepřeváží nad náklady a náročností její realizace. V případě, že obce veřejnou službu nezřídí, dopadne to zejména na klienty v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti, kde se často možnost získání zaměstnání rovná téměř nule. Zejména u dlouhodobě nezaměstnaných, kteří mají v obci často špatnou pověst;   
	Stát ušetří na dávkách, ale nenabízí obci mnoho možností při organizaci veřejné služby;
	MUDr. Jiří Staňa – proběhlo jednání s Úřadem práce a na základě tohoto jednání byly vytipovány možnosti pro zřízení sociálního podnikání; příspěvek na společensky účelné pracovní místo, veřejně prospěšné práce, příspěvek na plat ředitele až do výše 24 tisíc Kč včetně odvodů;
	Ing. Jana Mackov￡Jana Macková – příspěvek může být i na přípravu institutu veřejné služby, je možné projednat s paní Regnerovou – prověří MUDr. Staňa;
	Ing.Milena Novotná – klienti, kterých se to týká, jsou občany obce, která získává dotace na občana, proto by měla tento institut zřídit, protože v opačném případě bude velmi negativní dopad na občany;
Stanovisko komise: doporučuje Městu Jeseník realizaci institutu veřejné služby.
5. Rada města zaměřená na sociální problematiku – dne 30.3.2009 proběhla Rada města zaměřená na sociální problematiku, jejichž převážná část programu se věnovala sociální oblasti
Sociální služby - byla podána základní informace novém zákoně o sociálních službách a o poskytovatelích sociálních služeb pro občany města Jeseník; 
Komunitní plánování sociálních služeb – v důvodové zprávě byla zpracována současná situace o naplňování Komunitního plánu sociálních služeb na Jesenicku na období let 2007 - 2010; 
Transformace sociálních služeb pro seniory – byly nastíněny možnosti transformace Domova – penzionu pro důchodce a Střediska pečovatelské služby Jeseník v jednu organizaci a výhody a rizika s tím spojená;
Centrum sociálních služeb – Radě města byla předložena investiční strategie sociálních služeb zpracovaná firmou Centire a jedním z usnesení je uložený úkol odboru stavebního úřadu, majetku a investic na zpracování stavebního programu Centra sociálních služeb; 
Podpora samostatného bydlení – občanské sdružení Zahrada 2000 má v plánu realizaci sociální služby podpora samostatného bydlení pro osoby se zdravotním postižením;
Rezervní fond pro neziskové organizace poskytující sociální služby – bylo již projednáváno v komisi dne 3.2.2009, RM následně uložila odboru SVZ úkol prověřit možnosti a navrhnout řešení pro rok 2010;  
Informativní zprávy – rada byla informována o připravovaném čtvrtém pokračování konference Na jedné lodi, připravovaných Dnech seniorů a realizaci projektu Senioři v Schengenu;
Stanovisko komise: Informaci bere na vědomí.

6. Centrum sociálních služeb
Na základě usnesení Rady města zaměřené na sociální problematiku byl uložen úkol odboru SÚMI zajistit stavební program, který bude definovat zadání pro pořízení dokumentace k záměru výstavby Centra sociálních služeb v Jeseníku;  
	První jednání proběhlo s OSÚMI a architektem města, kde se domluvil postup pro zpracování stavebního programu a potřebné podklady, které je potřeba zpracovat; tyto podklady byly následně zpracovány a poslány architektovi;  
	V centru sociálních služeb se počítá s prostory pro domov pro seniory, pečovatelskou a ošetřovatelskou péči, domovinku – denní stacionář, klub důchodců, vývařovnu a další společné prostory;
Následně byla domluvena exkurze v referenčních stavbách, za které byly vybrány Domov pro seniory v Kostelci na Hané a Centrum sociálních služeb Města Letovice; obě zařízení byla vybrána vzhledem k podobné kapacitě a zaměření a od ředitelů obou zařízení byly získány důležité informace, které napomohou k upřesnění představ o budoucí budově a provozu;
Stanovisko komise: Informaci bere na vědomí

7. Zápis z řídící skupiny 
Komisi byly předloženy zápisy z jednání řídící skupiny Komunitního plánování sociálních služeb Jesenicko z 3.3. a 24.4.2009
Stanovisko komise: Informaci bere na vědomí.
8. Různé a diskuse 

a. Rodiny pečující o zdravotně postižené děti – Ing. Milena Novotn￡Milena Novotná - vzhledem k tomu, že se jedná o rodiny se specifickými potřebami, které potřebují individuální řešení, je dobré zintenzivnit spolupráci mezi subjekty, které s těmito rodinami spolupracují; takto lze pracovat pouze s klienty, kteří se nekontaktují na některou z organizací a dostanou se tak do sociální sítě;

b. Příspěvek při péči o postižené dítě – Ing. Jana Mackov￡Jana Macková navrhla, že by stejně jako v případě městského porodného mohl být zřízen příspěvek při deseti letech dítěte se zdravotním postižením, o které se rodiče starají v domácnosti; je možné zpracovat návrh a předložit jej k vyjádření komise a projednání v radě;




Zapsal: Jiří Kovalčík

