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Plán činnosti Komise pro rodinu a sociální věci na období
2007 - 2010
                                                                                                                                                                         
Východisky plánu činnosti Komise pro rodinu a sociální věci jsou:

I. Hlavní úkoly této komise uvedené v jejím jednacím řádu schváleném dne 13.2.2007:
Komise  při   své  činnosti   úzce   spolupracuje  s příslušným  odborem.  Dle  potřeby      spolupracuje i s ostatními odbory Městského úřadu Jeseník.
	Komise dbá na dodržování právních předpisů, vyhlášek, nařízení a zákonů.
Komise připravuje podklady pro rozhodnutí Rady města k bodům Programového prohlášení Rady města zaměřeným na rodiny s dětmi a seniory.
Komise spolupracuje s organizacemi a subjekty působícími  v  oblasti péče o rodinu s   
      dětmi.
	Komise spolupracuje s příspěvkovými organizacemi města zaměřenými na sociální oblast  a zabývá se jejich činností.

Komise se účastní procesu komunitního plánování sociálních služeb v regionu.
Komise  navrhuje  výši   finančních  příspěvků   nestátním   neziskovým   organizacím 
      působícím v sociální oblasti z rozpočtu Města Jeseník.
	Komise  napomáhá  k řešení  bytových,  sociálních a  zdravotních  potřeb osob sociálně       slabých, nepřizpůsobivých, problémových a zdravotně postižených.

Komise  dává  doporučení  a  vyjádření  k  žádosti  zdravotně  postižených občanů  o  
      přidělení bezbariérového bytu ve vlastnictví města.
10. Komise  připravuje   a   organizačně  zajišťuje   aktivity pro seniory  v rámci  „Akademie   třetího věku“.
11. Komise připravuje a organizuje aktivity pro děti i dospělé s kombinovanými vadami a mentálním postižením, sportovní akce, výlety, besedy, přednášky.

II. Body Programového prohlášení Rady města zaměřené na rodiny s dětmi a seniory:
Příprava a realizace programu na hmotnou podporu rodin s dětmi  spojeného s  monitoringem jejich potřeb.
Budování sítě dětských hřišť (pro batolata, předškolní věk, školní věk, mládež).
Účast města v projektu Olomouckého kraje „Slevové karty pro rodiny - Rodinné pasy“
Rozšiřování nabídky sociálních služeb pro seniory.
Vytvoření systému bezbariérových přístupů pro zdravotně postižené a dětské kočárky.

Plán plnění hlavních úkolů komise je rámcově navržen v následující tabulce:

Název aktivity/garant
2007
2008
2009
2010
Příprava programu na hmotnou podporu rodin s dětmi  spojeného s  monitoringem jejich potřeb / garant Alena Řehová




Zpracování návrhu sítě dětských hřišť (pro batolata, předškolní věk, školní věk a mládež) / garant Alena Řehová




Příprava účasti města v projektu Olomouckého kraje „Slevové karty pro rodiny - Rodinné pasy“ / garant Alena Řehová




Návrh systému bezbariérových přístupů pro zdravotně postižené a dětské kočárky / garant Alena Řehová




Příprava a organizace aktivit pro děti i dospělé s kombinovanými vadami a mentálním postižením, besedy s odborníky, přednášky / garant Iva Malá, Jana Macková





Komunitní plánování sociálních služeb na Jesenicku /garant Ing. Dvořáčková Olga, Vymětalová Věra





Připrava   a   organizace   aktivity pro seniory  v rámci  „Akademie   třetího věku“ (přednášky, počítačové kurzy, poznávací zájezdy) / garant Věra Vymětalová, Marie Schlemmerová




Návrhy a schvalování finančních příspěvků nestátním neziskovým organizacím působícím v sociální a zdravotní oblasti z rozpočtu Města Jeseník





Ostatní úkoly komise budou řešeny operativně dle jednacího řádu komise.
Zpracovala: Alena Řehová, předsedkyně komise

