MĚSTO JESENÍK, MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

V Jeseníku 18.11.2009

Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální věci dne 3.9.2009

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



1. Uvítání – tajemník komise Mgr. Jiří Kovalčík přivítal všechny přítomné, seznámil je s programem 

2. Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb – v příštím roce končí platnost aktuálního Komunitní plán sociálních služeb na Jesenicku na období let 2007-2010 ;
	Komunitní plán je strategický dokument pro oblast sociálních služeb, který je oporou pro stávající sociální služby i služby nové – jeho role je v popisu stávající sítě sociálních služeb a služeb souvisejících a chybějících sociálních služeb;
	Pro zajištění aktuálnosti tohoto strategického dokumentu je potřeba zajistit jeho aktuálnost, z čehož vyplývá potřeba jeho aktualizace;
	Tento plán je následně oporou při sestavování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje;
	Vzhledem ke snižujícím se finančním prostředkům plynoucím do oblasti sociálních služeb bude stále větší tlak na zajištění jejich větší efektivnosti. Díky komunitnímu plánování lze zvýšení efektivity dosáhnout, protože nejen zabraňuje duplicitě poskytovaných služeb, ale zároveň přispívá jejich větší provázanosti a pojmenovává chybějící služby;

Vzhledem k tomu, že Jeseník je obcí s rozšířenou působností a první komunitní plán zpracovaný pro celé toto území se osvědčil, řídící skupina komunitního plánování Jesenicko považuje za nezbytné pokračovat v tomto rozsahu i při jeho aktualizaci;
	Navrhovaná platnost aktualizovaného komunitního plánu je pro období let 2011-2013 vzhledem k tomu, že se jedná o dokument střednědobého charakteru a zároveň se překrývá s programovacím obdobím strukturálních fondů, prioritou bude zejména udržitelnost stávající sítě sociálních služeb;
Stanovisko komise: bere na vědomí Průběžnou zprávu ke stavu realizace „Komunitního plánu sociálních služeb na Jesenicku na období let 2007 až 2010“ a doporučuje Radě města vzít na vědomí Průběžnou zprávu ke stavu realizace „Komunitního plánu sociálních služeb na Jesenicku na období let 2007 až 2010“ a uložit Odboru sociálních věcí a zdravotnictví provedení aktualizace komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících;
3. Příspěvek pro rodiče pečující o těžce zdravotně postiženého – jedná se o návrh komise, který byl předložen k projednání na posledním jednání a následně předložen ke schvalování
Návrh příspěvku nejprve projednala Rada města, která ho doporučila ke schválení Zastupitelstvu města Jeseník, Zastupitelstvo města návrh po bouřlivé debatě na svém jednání dne 4.11.2009 schválilo;
Komisi byla předložena elektronicky v předstihu pravidla pro přidělování příspěvku k připomínkování;
	Celkové předpokládané náklady na rok vycházejí na cca 20 tisíc (v současnosti by se příspěvek dotknul 18 rodin)
	Po projednání pravidel v komisi pro rodinu a sociální věci bude materiál předložen Radě města, která proběhne dne 27.11.2009; 
Stanovisko komise: Doporučuje radě města schválit předložená pravidla pro poskytování příspěvku rodinám 
4. Dny seniorů a konference Na jedné lodi – ve dnech 1.-4.10.2009 proběhly dny seniorů, které kromě konference „Na jedné lodi“ přinesly několik dalších aktivit pro místní seniory i seniory z partnerských měst (Polsko, Slovensko)  
	Celkově bylo hodnoceno pozitivně z pohledu organizátorů i účastníků; objevily se drobné nedostatky, které budou spíše podnětem k tomu, jak akci zajistit lépe
	Akce proběhla ve své bohatosti zejména díky sponzorskému daru firmy Campa – net, s.r.o. Jeseník
	Do přípravy a realizace byli zapojeni Město Jeseník, Městská kulturní zařízení Jeseník, Domov penzion pro důchodce Jeseník, Priessnitzovy léčebné lázně Jesenik, a.s., Jesenická rozvojová, o.p.s., Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s., Komise pro občanské záležitosti a mnoho dalších dobrovolníků
	Proběhlé aktivity – konference Na jedné lodi, zájezd pro seniory na Praděd a do blízkého okolí, volné promítání pro seniory v kině (sobota, neděle), setkání pro dříve narozené, společné akce s Priessnitzovými léčebnými lázněmi – slavnostní večer k 210. výročí narození Vincence Priessnitze a další doprovodný program na lázních;

Stanovisko komise: informaci bere na vědomí a doporučuje uskutečnit opakování tohoto typu akce v rámci finančních možností
5. Institut veřejné služby – Radě města a tisku byla předložena rekapitulace institutu veřejné služby po třech měsících realizace 
V rámci okresu Jeseník realizují institut veřejné služby tyto obce a města: 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 (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 považuje realizaci institutu za oboustranně přínosnou

6. Zápisy z řídící skupiny KPSS Jesenicko – komisi byly předloženy zápisy z jednání řídící skupiny KPSS Jesenicko, které proběhly dne 15.9. a 27.10.2009 
Stanovisko komise: informaci bere na vědomí
7. Situace v oblasti sociálních služeb – v roce 2010 se má snížit dotace z ministerstva práce a sociálních věcí z letošních 6,8 mld. Kč na 3,0 mld., což logicky povede k výraznému zhoršení situace v oblasti sociálních služeb
Stanovisko komise: Komise považuje předpokládaný způsob financování sociálních služeb pro rok 2010 za nedostatečný a ohrožující a doporučuje podporu města při zmírnění těchto dopadů vzhledem ke stále se zhoršující situaci;
8. Různé a diskuse 
a. Český červený kříž – Ing. Milena Novotn￡Milena Novotná - v současné době má záměr zajistit formou úvěru z Evropského sociálního fondu financování budov pro pobytové služby pro seniory, v této věci jde jednat s panem starostou o zapojení Města Jeseník do tohoto záměru;

b. Centrum sociálních služeb – Jana Křivánková – na zasedání Rady města dne 4.11.2009 vzala na vědomí zpracovaný stavební program centra sociálních služeb a uložila Odboru stavební úřad, majetku a investic vytipování lokalit pro umístění centra sociálních služeb v rámci stávajícího územního plánu, záměru Českého červeného kříže by jistě šlo využít pro rychlejší zrealizování záměru;


Zapsal: Jiří Kovalčík

