MĚSTO JESENÍK, MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

V Jeseníku 7.9.2009

Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální věci dne 3.9.2009

Zúčastnili se: Alena Řehová, Ing. Jana Mackov￡Jana Macková, Ing. Jan Rotter, Ivana Malá, Ing. Milena Novotn￡Milena Novotná, Mgr. Jiří Kovalčík – tajemník komise 
Omluveni: Bc. Jana Mackov￡Jana Macková, Ing. Olga Dvořáčková, Marie Schlemmerov￡Marie Schlemmerová,
Hosté: Jana Křivánková – vedoucí odboru SVZ

1. Uvítání – tajemník komise Mgr. Jiří Kovalčík přivítal všechny přítomné, seznámil je s programem a provedl kontrolu plnění úkolů
Městské porodné – bylo předloženo Radě města a následně Zastupitelstvu města; na dalším jednání Zastupitelstva města, které proběhne dne 24.9.2009, bude předložen materiál včetně jasných pravidel pro přidělování těchto příspěvků. Předpokládaný termín začátku vyplácení městského porodného je 1.10.2009.
Dětská hřiště pro děti do 6 let věku – v letošním roce by měly být v rámci 4. rozpočtové změny zařazeny do rozpočtu finanční prostředky na realizaci hřiště pro děti v lokalitě Nábřežní; vzhledem k nákladnosti hřiště ve Smetanových sadech se předpokládá, že by se toto hřiště realizovalo z finančních prostředků rozpočtu v příštím roce. 
2. Institut veřejné služby - Město Jeseník realizuje institut veřejné služby od 1.7.2009 a ze zhruba sedmdesáti osob, které mají povinnost veřejnou službu vykonávat, využilo tuto službu 34 osob;
	V rámci okresu Jeseník realizují institut veřejné služby tyto obce a města: Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Javorník, Jeseník, Mikulovice, Vápenná, Zlaté Hory a Žulová;
	Další možností je odpracování hodin v rámci výkonu dobrovolnické služby, což umožňují Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, o.p.s. (pro Město Jeseník a okolní obce) a občanské sdružení Ester Zálesí (mikroregiony Žulovsko a Javornicko, Velké Kunětice);
	Z porad realizujících příspěvkových organizací města a dalších smluvních partnerů vyplývá, že je institut veřejné služby přínosný a nenaplnili se obavy spojené s realizací;

Stanovisko komise: informaci bere na vědomí a doporučuje pokračovat v realizaci institutu veřejné služby 
3. Záměr centra sociálních služeb – záměr centra sociálních služeb byl předložen již na posledním jednání komise pro rodinu a sociální věci a byly provedeny další kroky k jeho realizaci
Ve spolupráci s architektem města Ing. arch. Milanem Matyášem byl zpracován stavební program pro Centrum sociálních služeb v Jeseníku, jenž je konkrétním podkladem pro další kroky vedoucí k realizaci projektu – stavební program není závazný pro stanovení pozemku pro realizaci;
Realizace centra sociálních služeb přímo navazuje na potřeby občanů města, které vyplynuly jednak ze dvou peticí občanů, a z potřeb pojmenovaných Komunitním plánem sociálních služeb na Jesenicku na období let 2007-2010;
Centrum sociálních služeb by mělo poskytovat zázemí pro domov pro seniory o kapacitě 60 lůžek, pečovatelskou a ošetřovatelskou službu, denní stacionář pro seniory – domovinku, klub důchodců a další služby včetně vývařovny s kapacitou cca 300 obědů;
	Celkové předpokládané investiční náklady stavby včetně technického zázemí, vnitřního vybavení a další spojené náklady je předběžně vyčíslen na cca 118 milionů Kč;
	Po projednání v komisi pro rodinu a sociální věci bude materiál předložen komisi pro rozvoj města, která proběhne dne 9.9.2009, následně bude materiál předložen Radě města, která rozhodne o dalším postupu; 
	V případě pokračování v záměru zřízení centra sociálních služeb by se musel vytipovat pozemek a zpracovat architektonická podoba a dokumentace pro územní řízení;
Stanovisko komise: Doporučuje radě města pokračovat v záměru zřízení centra sociálních služeb 
4. Dny seniorů – ve dnech 1.-4.10.2009 proběhnou dny seniorů, které kromě konference „Na jedné lodi“ přinesou několik dalších aktivit pro místní seniory i seniory z partnerských měst (Polsko, Slovensko), jako dobrovolníci by měli působit místní studenti 
	Konference Na jedné lodi – bude se zabývat problematikou seniorů a je předpokládána mezinárodní účast (Polsko, Slovensko), dále zástupců MPSV, Olomouckého kraje, zástupci obcí a měst regionu, poskytovatelé sociálních služeb a další; je možné navrhnout další hosty – směřovat k p. Kovalčíkovi na email – jiri.kovalcik@mujes.cz;
	Setkání pro dříve narozené – historicky měla na starosti komise pro občanské záležitosti, v současné přípravě se angažuje a je prosba, zda by se do příprav mohli zapojit i členové komise pro rodinu a sociální věc – směřovat. k p. Rotterovi – dpd.reditel@jen.cz, 603 272 265;
	Další aktivity – zájezd pro seniory na Praděd a do blízkého okolí, společné akce s Priessnitzovými léčebnými lázněmi – slavnostní večer k 210. výročí narození Vincence Priessnitze, další doprovodné akce;

Stanovisko komise: informaci bere na vědomí
5. Návrh příspěvku pro osoby pečující v domácnosti o osobu s těžkým zdravotním postižením – na základě předchozího podnětu, který byl navržen k projednání na posledním jednání komise pro rodinu a sociální věci byl zpracován materiál, který by měl být následně předložen na jednání Rady města jako návrh na příspěvek pro osoby pečující v domácnosti o postupně odrůstající děti s těžkým zdravotním postižením 
Jedná se spíše o symbolické vyjádření společenské podpory pečujících osob, které jsou zatíženy dlouhodobou a náročnou péči, která je značně omezuje (ekonomicky, sociálně i psychicky) a které mají trvalý pobyt na území města
Vzhledem k potřebě celodenní péče se jeden z rodičů často nemůže zaměstnat a rodiče si nemohou od péče ani odpočinout 
	Pravidelnost příspěvku – příspěvek bude poskytován pravidelně k 10 letům péče v domácnosti na společenské akci, která k tomu bude určena;
Definice stupně postižení – jedná se o osobu, která pobírá příspěvek na péči ve III. a IV. stupni závislosti;
Oprávněná osoba – příspěvek by byl poskytován rodičům nebo jiné osobě, které bylo dítě do 10 let věku svěřeno do náhradní rodinné péče oprávněným orgánem;
Stanovisko komise: Komise doporučuje, aby odbor sociálních věcí a zdravotnictví návrh na příspěvek pro osoby pečující v domácnosti o dítě nebo osobu, která ji byla svěřena do náhradní rodinné péče, předložil k projednání Radě města..

6. Různé a diskuse 
a.  Komunitní plánování sociálních služeb a jeho další východiska – Mgr. Jiří Kovalčík – Komunitní plán sociálních služeb na Jesenicku na období let 2007 – 2010 má příští rok poslední rok platnosti a proto by bylo potřeba pro zajištění jeho aktuálnosti v příštím roce zajistit jeho aktualizaci, v souvislosti s tím bude potřeba jednak opět zhodnotit naplnění jednotlivých opatření a zároveň rozhodnout o metodě a území, na které bude nový komunitní plán sestavován – bude řešeno na nejbližší řídící skupině KPSS Jesenicko;

b. Týden sociálních služeb – Ing. Jan Rotter – v týdnu 5.-.10.2009 proběhne celorepubliková akce „Týden sociálních služeb“, která kromě celorepublikových konferencí a kongresů obsahuje i dny otevřených dveří u jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb – Domov penzion pro důchodce Jeseník počítá s tím, že bude mít možnost návštěvy obou budov po celý týden;

c.  Vývěska pro seniory ve městě – Ing. Jan Rotter – v průchodu u náměstí je zřízená nástěnka, která nabízí aktuální informace o připravovaných aktivitách pro seniory, aktivity klubu důchodců a Domovu penzionu pro důchodce, je možné tuto kapacitu využít i pro další informace pro seniory, do budoucna je potřeba zvážit, zda by se neměla pro seniory vydávat papírová podoba; nově byly zřízeny webové stránky www.pecujdoma.cz, které nabízejí informační platformu pro veřejnost, kde se mohou dozvědět o nejrůznějších činnostech, aktivitách a školení spojených s péči v domácnosti o rodiče, prarodiče, postižené dítě apod.; na internetu byl spuštěn také nový internetový portál www.sedesatka.cz, který je určen přímo pro seniory 

d.  Sběr ošacení – Ing. Milena Novotn￡Milena Novotná – v souvislosti s povodněmi se ukázalo, že nejsou vytvořeny podmínky pro poskytování služeb sociálního šatníku pro místní obyvatele, bylo to řešeno provizorně v souvislosti s povodněmi v prostorech fary v Jeseníku; celkem využilo několik desítek osob jeho služeb z řad osob postižených povodněmi a následně ze zbývajícího množství bylo předáno zbývající oblečení sociálně slabým, zejména klientům azylového domu; obecně je problém se zajištěním prostor pro sociální šatník a Ing. Novotná považuje tento problém po proběhlých konzultacích za vhodný k řešení, protože v případě zájmu je problém předat nadbytečné oblečení; 




Zapsal: Jiří Kovalčík

