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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: 9.2.2010, Penzion pro seniory Jeseník, Beskydská 1298 
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)
		Jana Kotkov￡Jana Kotková, DiS. (PCSSOK)
Omluveni:	MUDr. Jiří Staňa (místostarosta města Jeseník)
		Bc. ���⭀Lenka Tichavská (metodik a vzdělavatel KPSS)
		Ing. Martina Mařáková (Středisko rozvoje sociálních služeb Jeseník, o.p.s.)
		
		


	Úvodní slovo – Jana Mackov￡Jana Macková
Dotační řízení MPSV pro rok 2010

Dotační řízení Ministerstva práce a sociálních služeb podpořilo všechny stávající regionální poskytovatele, kteří nejsou financováni z Individuálního projektu prevence Olomouckého kraje
	Nedošlo k podpoření zřízení občanské poradny v Jeseníku
	Oslovení nových členů do pracovních skupin 

	Byly osloveny obce II. stupně Javorník a Zlaté Hory – došlo k doplnění o paní Seitlerovou ze Zlatých Hor do PS ZP
	Podařilo se zajistit zástupce za oblast Javornicka – Karel Novák z občanského sdružení Ester (PS SV) a zástupce Charity Javorník – novou ředitelku Helenu Paschkeovou (PS senioři)


	Pečovatelská služba Lipová-lázně
Již dva roky není v obci Lipová-lázně zajišťována pečovatelská služba jako registrovaná sociální služby

	Na Městský úřad Jeseník a Středisko pečovatelské služby Jeseník se opakovaně obracejí lidé s potřebou jejího zajištění
	
Z podnětu pracovní skupiny by bylo dobré vstoupit do jednání se starostou o možnosti poskytování pečovatelské služby – v obci je dům s pečovatelskou službou a do obce jsou pouze dováženy obědy Armádou spásy, jinak jsou staří lidé odkázáni na pomoc rodiny

	Domov se zvláštním režimem 

	Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou má zájem o přebudování jedné z budov na domov se zvláštním režimem
	Ředitelka Domova již byla v kontaktu s pobočkou Krajského úřadu v Jeseníku o zpracování investičních nároků na přebudování jedné z budov 

	Dle informací od Mgr. Vošty z Domova pro seniory Javorník není vedení Olomouckého kraje nakloněno zřízení domova se zvláštním režimem, protože má velkokapacitní zařízení v Prostějově pro území celého kraje
	Ředitelce DD Kobylá byla přislíbena možnost asistence zástupců komunitního plánování při vyjednávání s krajem


	Centrum sociálních služeb 
Existuje nabídka Českého červeného kříže ke vstoupení do jednání o možnosti získání dotace na výstavbu pobytového zařízení sociálních služeb, které se může z části překrývat se záměrem Centra sociálních služeb

Komise pro rodinu a sociální věci tuto možnost projednala a doporučila vstoupit do jednání MUDr. Staňovi a Ing. Novotné s ústředím Českého červeného kříže

	Podpora rodiny
Z komise pro rodinu a sociální věci zazněl požadavek na větší důraz na zapojení pohledu rodiny do komunitního plánu

Otázkou je formální uchopení – domluvena schůzka s Ing. Michalem Blaškem a Alenou Řehovou o potřebách rodiny a možnosti jejich zapracování do komunitního plánu

Občanská poradna
Občanské sdružení Darmoděj zaregistrovalo službu odborného sociálního poradenství se záměrem zřízení občanské poradny, které bylo vázáno na získání finančních prostředků z dotačního řízení MPSV
	Vzhledem k nedoporučujícímu stanovisku Olomouckého kraje nebyla dotace z MPSV přidělena a Darmoděj od záměru zřízení občanské poradny ustoupil
Kraj nedoporučil přiznání dotace z MPSV i přesto, že zřízení občanské poradny bylo jedním z prioritních cílů Komunitního plánu sociálních služeb na Jesenicku na období let 2007 -2010 – jedná se o popření principu subsidiarity a bylo by vhodné na toto nedoporučující stanovisko po zaslání rozhodnutí o nepřidělení dotací adekvátně zareagovat a požádat o vysvětlení

	Různé a diskuse
Pracovní skupina sociálně vyloučených stojí o účast zástupce Úřadu práce na dalším jednání pracovní skupiny – zajistí oficiálním pozváním Jiří Kovalčík

Jednání mikroregiony – proběhne po domluvě s Lenkou Tichavskou a možnosti její účasti na jednání mikroregionů
Zpřehlednit a zjednodušit komunitní plán – stávající komunitní plán je nepřehledný a vyznají se v něm zejména ti, kteří pracují v sociální oblasti; bylo by potřeba tuto situaci změnit a zjednodušit a zpřehlednit jej

Zhodnocení plnění úkolů
Zpracovat sociálně demografickou analýzu – Jiří Kovalčík - trvá
Oslovit poskytovatele sociálních služeb se žádostí o poskytnutí žádosti o dotaci na MPSV pro rok 2010 – Jiří Kovalčík – splněno
Zpracovat finanční analýzu – Jiří Kovalčík – trvá
Projednat a připravit první jednání pracovních skupin – Jiří Kovalčík a ���⭀Lenka Tichavská - splněno
Projednat provázanost komunitního plánu a plánu sociální integrace Agentury – Jiří Kovalčík a Martin Navr￡tilMartin Navrátil - splněno 

Závěry a úkoly
Zrealizovat setkání se starostou Lipové-lázní o možnostech zajištění pečovatelské služby na území obce – Jana Mackov￡Jana Macková a Jiří Kovalčík - dle zdravotního stavu Jany Mackové
	Zpracovat sociálně demografickou analýzu – Jiří Kovalčík – do jednání pracovních skupin
	Zpracovat finanční analýzu – Jiří Kovalčík – do jednání pracovních skupin 
	Zrealizovat druhé jednání pracovních skupin – Jiří Kovalčík - do 15.3.2010
	Další jednání proběhne v druhé polovině března dle průběhu pracovních skupin – místo se upřesní 


Zapsal: Jiří Kovalčík
 

