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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: 27.10.2009, Domov penzion pro důchodce Jeseník, Jaroslava Ježka 777, Jeseník
Přítomni:		Jana Mackov￡Jana Macková, DiS. (SPS Jeseník)
		Ing. Jan Rotter (DPD Jeseník)
		Zdenka Lebdušková (MěÚ Jeseník)
		MUDr. Jiří Staňa (místostarosta města Jeseník)
		Mgr. Jiří Kovalčík (manažer KPSS)
Hosté:		Lenka Tichavsk￡Lenka Tichavská (metodik a vzdělavatel KPSS)
Omluveni:	Ing. Martina Mařáková (Jesenická rozvojová, o.p.s.)
		
		


	Úvodní slovo – Jana Mackov￡Jana Macková
Novinky v rozvojových opatřeních

Občanská poradna 
	Po dvou nedoporučujících stanoviscích ke zřízení občanské poradny se podařilo zajistit nezamítavé stanovisko

Občanské sdružení Darmoděj zaregistrovalo službu odborného sociálního poradenství a má v plánu rozjet službu v rozsahu občanské poradny
	Následně byla podána žádost o dotaci na ministerstvo práce a sociálních věcí a bude se čekat na výsledek dotačního řízení
	Důležité je od příštího roku najít vhodné prostory
	Občanská poradna má z velké části své náplně jiné zaměření než Poradna pro rodinu Jeseník (oblast zadluženosti, právní pomoc včetně vzorů smluv apod.)

	Financování sociálních služeb v roce 2010
Dle informací z tisku a ministerstva financí by se měla snížit finanční částka určena na dotace poskytovatelům sociálních služeb v roce 2010 na 3 miliardy z letošních 6,8 miliardy

Řídící skupina věří, že se podaří tuto situaci změnit, protože by mohla vést k likvidaci některých poskytovatelů sociálních služeb

	
Centrum sociálních služeb 
	V současné době je předložen radě města ke schválení další postup
	Rada by měla materiál vzít na vědomí a pověřit Odbor stavební úřad, majetku a investic k vytipování více vhodných lokalit pro novostavbu centra sociálních služeb

	Zatím není přesně znám dotační titul, který by šel využit pro financování tohoto záměru


	Aktualizace komunitního plánu 
Hlavní východiska

Do Zastupitelstva města Jeseník by měl být aktualizovaný komunitní plán předložen nejlépe v červnu 2010 a zajistit mu podporu napříč politickým spektrem
	Celý proces by měl být pojat jako aktualizace stávajícího a v rozvojových cílech vycházet zejména z potřeb obcí a neziskových organizací, tak aby mohl být oporou pro případné projekty 
	Výzkum potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb byl proveden v poměrně nedávné době a tudíž řídící skupina nepovažuje za potřebné i vzhledem k finančním prostředkům nechat zpracovat nový výzkum
	Se svými návrhy a potřebami budou osloveny i obce a poskytovatelé sociálních služeb
Prioritou bude udržitelnost stávající sítě sociálních služeb
Název dokumentu by měl být „Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku na období pro roky 2011-2013“ 
	Plánovacím územím by mělo být i nadále území Jesenicka jako spádové území obce s rozšířenou působností
	Návrh harmonogramu
Zpracovat materiál o současném stavu naplnění komunitního plánu a důvodovou zprávu do Rady města k aktualizaci komunitního plánu 
	Předložit tyto dva materiály komisi pro rodinu a sociální věcí
	Předložit materiál Radě města Jeseník
	V případě schválení v Radě města oslovit starosty se zapojením do aktualizace komunitního plánu
	Uspořádat 8.12.2009 setkání s poskytovateli sociálních služeb a prezentovat záměr aktualizace komunitního plánu
V první polovině roku 2010 zaktualizovat komunitní plán a projít připomínkovacím řízením
V červnu 2010 předložit aktualizovaný komunitní plán ke schválení Zastupitelstvu města Jeseník a souběžně i dalším obcím regionu 

	
Projektové záměry

	IOP – integrovaný operační program slouží k investiční podpoře sociálních služeb a jsou v něm jasně definovány služby a aktivity, ke kterým lze investice navázat; finance se dají použít na zakoupení nemovitosti, její rekonstrukci a vybavení
	IPO – jedná se o individuální projekty obcí; dotační titul připravuje ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách; primární cílovou skupinou by měli být Romové, ale nemusí být jedinou; lze zde realizovat mnoho aktivit zaměřených na návrat na trh práce, oblast bydlení, preventivní aktivity a sociální služby


	Informační leták
V současné době připravujeme k vydání propagační leták k sociálním službám, který by jednoduchou formou informoval veřejnost o sociálních službách v regionu

Od koncepce letáku pro jednotlivé cílové skupiny bylo přistoupeno k dvěma letákům – jeden se službami pro seniory a druhý pro ostatní sociální služby a služby související

Závěry a úkoly
Zpracovat hodnotící zprávu ke komunitnímu plánování sociálních služeb na Jesenicku – Jiří Kovalčík - do 9.11.2009
	Připravit materiál do Rady města – Jiří Kovalčík – do 9.11.2009
	Svolat a projednat materiály v komisi pro rodinu a sociální věci – Jiří Kovalčík - do 12.11.2009
	Předložit materiál k projednání Rady města – Jiří Kovalčík  a Jana Křivánková  do 23.11.2009 
	Zajistit realizaci setkání s poskytovateli sociálních služeb 8.12.2009 a rozeslat pozvánky – Zdenka Lebdušková a Jiří Kovalčík – do konce listopadu 


Zapsal: Jiří Kovalčík

