MĚSTO JESENÍK, MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

V Jeseníku 9.5.2011

Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální věci 
dne 3.5.2011

Zúčastnili se: Bc. Renata Plevov￡Renata Plevová, Ivana Malá, Alena Řehová, Mgr. Jiří Kovalčík – tajemník komise  
Hosté: Ing. Marie Fomiczewová – starostka, Jana Křivánková – vedoucí odboru SVZ, Ing. Jan Rotter – ředitel Penzionu pro seniory Jeseník

Omluveni: Renata Plevov￡Jana Šustková, Renata Plevov￡František Mencner

1. Uvítání – tajemník komise přivítal všechny přítomné, seznámil je s programem jednání

2.  Dny seniorů 2011
Záměr pořádání dnů seniorů je starý cca dva roky (v roce 2009), poprvé byly pořádány za finanční podpory Campanula, která uvolnila sponzorský dar ve výši 200 tis. Kč, ze kterého bylo hrazeno občerstvení, ubytování a strava pro zahraniční hosty, zájezdy pro seniory, filmová představení a bohatý program  
	Vzhledem k tomu, že se jedná o akci pro seniory města Jeseník, je zájem o to, aby byla akce zaštítěna městem Jeseník
	Občanské sdružení ZA KOPCEM podalo do grantového systému města Jeseník žádost o příspěvek z rozpočtu města na 20.000,- Kč na financování části aktivit dnů seniorů
	Financování celé akce bude z několika zdrojů (předpokládá se z příspěvku z rozpočtu města v rámci pravidel, MKZ Jeseník, rozpočtu města a příjmů od účastníků) a celkový rozpočet je cca 40.000,- Kč
	V rámci komise bylo navrženo, aby se pro další roky náklady na dny seniorů staly součástí rozpočtu města nebo příspěvkové organizace města
	V loňském roce tomu bylo právě 20 let od založení klubu seniorů pracovníků ve školství Jeseník a v rámci dnů seniorů uspořádal tento klub výstavu spojenou i s koncertem v kapli. V letošním roce má výročí 20 let klub seniorů Jeseník a bude osloven s možností zapojení se do aktivit dnů seniorů.
	Na komisi byla probírána také otázka zvaní zahraničních hostů, v prvním ročníku se zúčastnili zástupci z Německa, přičemž loni vzhledem k menším finančním prostředkům na realizaci se již z Německa autobus zástupců nezval
	Účast zahraničních hostů
	Komise vnímá Dny seniorů jako akci, která je primárně určena seniorům z města a okolí a doporučuje se při realizaci zaměřit tímto směrem
	V případě zajištění sponzorů se přiklání k variantě tyto finanční prostředky využít pro obohacení programu pro místní seniory 
	Komise nedoporučuje účast zástupců z Německa ve větším rozsahu, protože vnímá dny seniorů jako akci zaměřenou na místní seniory a pro účast zahraničních návštěv doporučuje preferovat Zahájení turisticko lázeňské sezóny
	S paní starostkou bylo domluveno, že  budou zpracovány důvodové zprávy k zápisu z komise a ke Dnům seniorů 2011 zvlášť
	Při realizaci od 29.9.2011 lze program propojit také se svatováclavskými oslavami a aktivitami Priessnitzových léčebných lázní tak, aby nabídka pro seniory byla co nejširší
	Ing. Renata Plevov￡Jan Rotter uvedl, že má informace z MKZ Jeseník, že by ve stejné době měl vystupovat v Jeseníku Ander z Košic, ale není znám přesný termín – lze ověřit u paní Macháčkové z MKZ – po telefonickém rozhovoru zjištěno jako datum realizace 1.10.2011 
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí, doporučuje Radě města Jeseník převzít záštitu nad pořádáním akce a zaměřit akci především na seniory z Jeseníku

3. Příspěvky z rozpočtu města   
	Organizace měly možnost podat žádost o příspěvky z rozpočtu města na jednorázové akce i ve 2. kole do 30.4.2011
	Celkem bylo podáno 7 žádostí, přičemž 5 je na jednorázové akce a 2 jsou podány jako žádost o mimořádný příspěvek z rozpočtu města na provoz
	V případě mimořádných žádostí se jedná o žádost Svazu tělesné postižených v ČR, okresní organizace Jeseník, který je nástupnickou organizací po Centru pro zdravotně postižené, regionálním pracovišti Jeseník, které ukončilo činnost k 30.4.2011 a nástupnická organizace by měla poskytovat služby ve stejném rozsahu
	Projekt Darmoděj - Občanské sdružení podalo žádost o příspěvek z rozpočtu města do části A i B. Důvodem je, že byli úspěšní s projektem ve Švýcarských fondech a zde jsou nastaveny podmínky tak, že v případě dofinancování z veřejných zdrojů se automaticky spoluúčast zvyšuje z 10 na 15 %. Žádost o mimořádný příspěvek z rozpočtu města je zdůvodněn přesunem příjmů od sponzorů na dofinancování projektu a potřebu pomoci dofinancovat provoz terénního programu. Ve čtvrtek 5.5.2011 proběhlo jednání s vedením města a žádost bude nejprve podána na SMOJ vzhledem k regionální působnosti projektu. V aktivitách projektu je zakoupení dodávkového automobilu, který by sloužil jako pojízdná ambulance, kde by probíhal výměnný program zdravotnického materiálu, testování, sociální a protidluhové poradenství. Tato pojízdná ambulance by měla mít působnost na území celého okresu. 
	Následovat bude projednání návrhu v hodnotitelské komisi, která proběhne dne 10.5.2011

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 

4. Záchranný systém
Dne 15.4.2011 proběhlo společné jednání zástupců KPSS Jesenicko, Městské Renata Plevov￡policie Jeseník a komise pro rodinu a sociální věci
Byly projednány možné varianty technického řešení záchranného systému
Bylo domluveno, že se veřejnost informuje prostřednictvím bezplatného měsíčníku InfoJes o tomto záměru a bude zde uveden kontakt
Souběžně se účastnící budou pokoušet zmapovat další možnosti technického řešení a zejména finanční náklady pro uživatele 
Po zjištění finanční náročnosti bude zmapován počet zájemců v rámci uživatelů Střediska pečovatelské služby Jeseník, Penzionu pro seniory Jeseník, Klubu seniorů Jeseník a v rámci Setkání pro dříve narozené
	Následně proběhne další jednání o možnostech realizace 
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 

5. Záměr města „Jeseník pro seniory“
	Z jednání Renaty Plevové a paní starostky vyplynula možná vize města Jeseníku jako ideálního místa pro seniory a jejich život
	Tato myšlenka vychází z toho, že mladí lidé se z Jeseníku stěhují, ale na druhou stranu jsou zde dobré podmínky pro dožití a je zájem přitáhnout do Jeseníka i seniory z vnitrozemí
	Ve směru zajištění co nejideálnějších podmínek by měla být realizována nejrůznější opatření pro podporu udržení a rozšiřování aktivit, služeb a zázemí pro seniory

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 

6. Čaj pro seniory
Historicky vznikla myšlenka vrátit se ke starým zvyklostem, tedy odpoledním tanečním  čajům pro seniory, a to pravidelně jednou za měsíc. 
	Dne 28.4. 2011 se konalo první taneční odpoledne pro seniory v hotelu Slovan, kterého se zúčastnilo několik desítek účastníků. 
	Celý večer provázela dobrá zábava a přání, aby se akce opakovala a zájem seniorů vytrval. Stejně jako vloni v říjnu i tentokráte ke spokojenosti zúčastněných hrála k tanci i poslechu jesenická skupina Fantasia. 
	Co se hudební produkce týče, spolu se seniory chceme příště dát prostor i jiným hudebním uskupením.  V květnu se taneční odpoledne ve Slovanu nekoná, protože komise pro občanské záležitosti pořádá 26.5.2011 tradiční Setkání pro dříve narozené v sále IPOSu.
	Po prázdninové přestávce se taneční odpoledne vrátí znovu koncem září v rámci Dnů seniorů Jeseníku a pak je v plánu ještě i v říjnu a listopadu. 
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 

7. Městské porodné a rodinné pasy
Městské porodné a dotazník
	V rámci městského porodného je vyplňován dotazník, v rámci kterého jsou zjišťovány potřeby a názory rodin s dětmi
Toto zjišťování potřeb probíhá po celou dobu vyplácení porodného a dá se již mluvit o reprezentativních výstupech dotazníků 

Zároveň však je vnímána potřeba některé otázky přeformulovat nebo změnit
Bylo domluveno, že návrhy změn budou komisi rozeslány k projednání a připomínkování
Rodinné pasy
	Jedním z úkolů v plánu činnosti komise pro rok 2011 je propagace rodinných pasů, což vyplývalo i z výstupů dotazníků, ze kterých se ukázalo, že nezanedbatelná část rodin nemá o této oblasti dostatečné informace
V rámci možností propagace se mluvilo o tom, že by mohly být předávány ve větší míře v Renata Plevov￡MC krteček Jeseník, dále na informačním centru Jesenicka, v JesInfo a také na webu

Zároveň by bylo možné předat informace o rodinných pasech v rámci vítání občánků, protože zde je ideální příležitost oslovit rodiny z Jeseníku – na to reagovala Renata Plevov￡Renata Plevová, která uvedla, že by se daly letáky předávat v tašce společně s dárky v rámci vítání občánků
Dále bylo domluveno, že tajemník komise zjistí možnost získání letáčků k rodinným pasům a aktuální možnosti slev a v návaznosti na to Alena Řehová se pokusí navrhnout další možnosti slev, které by se mohly do tohoto systému přidat
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 

8. Různé a diskuse
Dětský koutek Albert
	V rámci jednání o propagaci rodinných pasů a dětských hřišť bylo domluveno s Alenou Řehovou, že zjistí, zda dětský koutek, který byl v prodejně Albert odstraněn, bude nahrazen novým
Alena Řehová volala do prodejny Albert, kde jí bylo sděleno, že původní dětský koutek již nesplňoval bezpečnostní normy a z tohoto důvodu byl odstraněn, vzhledem k nedostatku financí se s instalací nového nepočítá

Infrazávora – možnosti využití
Renata Plevov￡Renata Plevová informovala o tom, že v rámci dotačního titulu prevence kriminality byla v letošním roce v rámci Střediska volného času Duha Jeseník nainstalována infrazávora na skleníkovou část, která funguje po zapnutí na principu fotobuňky a v případě, že po zapnutí někdo vnikne do ohraničeného území, automaticky se zapne na Městské policii alarm a hlídka vyjíždí na místo
Navrhla, že by se mohlo zvážit v rámci hlídání dětských hřišť využití tohoto systému
Stanovisko komise: Komise informace bere na vědomí 

9. Závěry a úkoly
Zpracovat a předložit Radě města Dny seniorů jako samostatný bod následujícího jednání – Jiří Kovalčík a Jana Křivánková – další jednání Rady města
	V souladu s předchozími jednáními ohledně záchranného systému zmapovat zájem o jeho realizaci – Renata Plevov￡Renata Plevová, Renata Plevov￡Jan Rotter, Renata Plevov￡Jana Macková – do 30.6.2011
	Rozeslání návrhů změn dotazníku vyplňovaného v rámci městského porodného – Alena Řehová a Jiří Kovalčík – do 27.5.2011
Zmapovat aktuální slevy, které mohou využívat v rámci rodinných pasů rodiny na Jesenicku – Jiří Kovalčík – do 20.5.2011
Vytipovat možné další slevy v rámci rodinných pasů – Alena Řehová - do 31.5.2011
Zajistit letáky a další propagační materiály k rodinným pasům – Jiří Kovalčík – do 31.5.2011 
	Rozpracovat vizi města Jeseníku jako ideálního místa pro seniory a jejich život – Renata Plevov￡Renata Plevová a další oslovení zájemci – v průběhu roku 2011
	Svolat další jednání komise pro rodinu a sociální věci na 7.6.2011 ve 14 hodin - Jiří Kovalčík – do 27.5.2011
	Na další jednání komise připravit jeden přidělený bod z plánu činnosti komise na rok 2011 – členové komise – do 7.6.2011

Zapsal: Jiří Kovalčík

