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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: 12.1.2010, kancelář Z. Lebduškové, MěÚ Jeseník, K. Čapka 1147 
Přítomni:		Bc. Jana Mackov￡Jana Macková, DiS. (SPS Jeseník)
		Ing. Jan Rotter (DPD Jeseník)
		Zdenka Lebdušková (MěÚ Jeseník)
		Mgr. Jiří Kovalčík (manažer KPSS)
Hosté:		Jana Křivánková  (MěÚ Jeseník)
Omluveni:	MUDr. Jiří Staňa (místostarosta města Jeseník)
		Bc. Lenka Tichavsk￡Lenka Tichavská (metodik a vzdělavatel KPSS)
		Ing. Martina Mařáková (Středisko rozvoje sociálních služeb Jeseník, o.p.s.)
		
		


	Úvodní slovo – Jana Mackov￡Jana Macková
Aktualizace komunitního plánu

Bylo předloženo do Rady města dne 27.11.2009 – byla vzata na vědomí monitorovací zpráva a pověřen Odbor sociálních věcí a zdravotnictví provedením aktualizace
	Následně proběhlo setkání s poskytovateli sociálních služeb dne 8.12.2009
	Návrh harmonogramu aktualizace komunitního plánu 

	Řídící skupině byl předložen návrh harmonogramu aktualizace komunitního plánu sociálních služeb (viz Příloha č.1)
	Navrhovaný harmonogram byl schválen všemi přítomnými členy


	Oslovování obcí
Oslovení se žádostí o spolupráci při aktualizaci komunitního plánu proběhlo jednání na sněmu SMOJ dne 22.12.2009, kde se vyplněním návratky přihlásilo ke spolupráci 19 obcí regionu a další byly následně osloveny písemně a telefonicky – aktuálně máme návratku od 21 obcí

	Následně proběhne oslovení jednotlivých obcí kvůli zapracování jejich záměrů na jednáních jednotlivých mikroregionů
	Sestavení dotazníku, který bude využit jako výzkum potřeb jednotlivých obcí jako zadavatelů

	
Jednání pracovních skupin 
	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


	Oslovení dalších účastníků 
Oslovení obcí II. stupně

Vzhledem k přistoupení ke spolupráci je dobré oslovit obce II. stupně o vyslání zástupců do pracovních skupin
	Spojit se s vedením měst v Javorníku a ve Zlatých Horách 

	Oslovení členů pracovních skupin
Je potřeba vytipovat, zda rozšířit pracovní skupiny o nové členy a oslovit potenciální členy

	Z Javorníku do pracovní skupiny senioři za Domov pro seniory Javorník 

	Různé a diskuse
Konference Na jedné lodi – tématem by měla být problematika sociálního vyloučení – jedním z témat je problematika obyvatel, kteří vzhledem k nedostatečné době sociálního pojištění nikdy nedosáhnou na starobní důchod – bude probráno s Martinem Navrátilem o možnost spolupráce na přípravě s Agenturou pro sociální začleňování

Domov penzion pro důchodce změnil svůj název na Penzion pro seniory Jeseník a Klub důchodců na Klub seniorů

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


Závěry a úkoly

Zpracovat sociálně demografickou analýzu – Jiří Kovalčík - do 9.2.2010
	Oslovit poskytovatele sociálních služeb se žádostí o poskytnutí žádosti o dotaci na MPSV pro rok 2010 – Jiří Kovalčík – do 22.1.2010
	Zpracovat finanční analýzu – Lenka Tichavsk￡Lenka Tichavská – do 16.2.2010
	Projednat a připravit první jednání pracovních skupin – Jiří Kovalčík a Lenka Tichavsk￡Lenka Tichavská - do 29.1.2010
	Projednat provázanost komunitního plánu a plánu sociální integrace Agentury – Jiří Kovalčík a Martin Navr￡tilMartin Navrátil - do 22.1.2010 
	Další jednání proběhne dne 9.2.2010 od 9 hodin v Penzionu pro seniory Jeseník na Beskydské ulici 


Zapsal: Jiří Kovalčík

Příloha č.1: Harmonogram aktualizace komunitního plánu
Termín
Kdo
Co
12.1.2010
Řídící skupina
Schválení formy aktualizace komunitního plánu, rozšíření řídící skupiny
1. polovina ledna 2010
Manažer KPSS
Oslovení pracovních skupin včetně oslovení nových členů
2. polovina ledna 2010 
1. jednání pracovních skupin
Představení záměru aktualizace, zhodnocení naplnění komunitního plánu, SWOT analýza
2. polovina ledna 2010
Manažer KPSS
Zpracování sociálně demografické analýzy a oslovení poskytovatelů se žádostí o data ke stávajícím službám
1. polovina února 2010
Řídící skupina
Zhodnocení prvních jednání pracovních skupin
2. polovina února 2010
Metodik KPSS a manažer KPSS
Navštívit jednání mikroregionů a oslovení obcí za účelem zapracování jejích záměrů do KP
2. polovina února 2010
2. jednání pracovních skupin
Priorizace potřeb ze SWOT analýz, zahájení zpracovávání rozvojových cílů
2. polovina března 2010
3. jednání pracovních skupin
Sestavování rozvojových opatření
1. polovina dubna 2010
Řídící skupina
Průběžná zpráva o aktualizaci, zhodnocení stavu a projednání aktualizovaného komunitního plánu
2. polovina dubna 2010
4. jednání pracovních skupin
Připomínkování sestaveného komunitního plánu
1. týden v květnu 2010
Řídící skupina
Schválení aktualizovaného komunitního plánu
2. týden v květnu 2010
Sociální komise
Projednání aktualizovaného komunitního plánu
2. polovina května 2010
Veřejnost
Připomínkování aktualizovaného komunitního plánu
31.5.2010
Rada města Jeseník
Návrh na schválení aktualizovaného komunitního plánu
17.6.2010
Zastupitelstvo města Jeseník
Návrh na schválení aktualizovaného komunitního plánu
červen 2010
Zastupitelstva měst ORP Jeseník
Návrh na schválení aktualizovaného komunitního plánu


