MĚSTO JESENÍK, MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

V Jeseníku 13.6.2011

Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální věci 
dne 7.6.2011

Zúčastnili se: Bc. Renata Plevov￡Renata Plevová, Ivana Malá, Alena Řehová, František Mencner, Mgr. Jiří Kovalčík – tajemník komise  
Omluvena: Jana Šustková

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

2.  Aktuality KPSS Jesenicko
Krajský úřad Olomouckého kraje vytisknul bezplatně 72 kusů komunitních plánů, které budou postupně distribuovány mezi obce, města, poskytovatele sociálních služeb a další osoby zapojené do KPSS Jesenicko
	V rámci individuálního projektu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje existuje ještě možnost zpracovat a vytisknout katalog poskytovatelů sociálních služeb, který bude nabídnut mezi poskytovatele sociálních služeb a obce a města v omezeném rozsahu cca 70 kusů, ale v rámci návazného projektu je počítáno v případě jeho schválení s větším počtem kusů, proto by šlo udělat pouze dotisk
	Byly zahájeny činnosti vedoucí k realizaci aktivit obsažených v Komunitním plánu sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku pro roky 2011-2013, v pracovní skupině senioři se začalo intenzivně pracovat na realizaci opatření směřujících k informovanosti o sociálních službách  
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí

3. Záchranný systém   
	V květnovém čísle JesInfo vyšla informace o záměru zřízení záchranného systému s kontakty v případě zájmu – na mail došly dvě reakce, jinak pravděpodobně zapůsobilo spíše jako osvěta

V rámci setkání pro dříve narozené, které proběhlo v měsíci květnu, byl prezentován záměr zřízení záchranného systému a byli dotazováni senioři ohledně zájmu – hromadná informace byla pro seniory těžko vstřebatelná, proto se následně informovali senioři u jednolitých stolů, ale konkrétní počet lidí, kteří by měli mít zájem o záchranný systém, nevyplynul 
	Je však zároveň potřeba mít stanovenou cenu, za kterou by byla služba záchranného systému poskytována
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 


4. Centrum sociálních služeb
Záměr vybudování Centra sociálních služeb v Jeseníku, ve kterém by byl umístěn celý komplex sociálních služeb, včetně pobytového zařízení domova pro seniory s komplexní péčí, je jednak výsledkem procesu komunitního plánování sociálních služeb na Jesenicku, ve kterém je udržení a zkvalitnění sociálních služeb pro seniory jednou z priorit a jednak je výsledkem přirozeného vývoje v souvislosti se zvyšujícím se počtem seniorů ve městě, vyššími nároky na kvalitu sociálních služeb a rovněž absencí pobytového zařízení s komplexní péčí ve městě. Zvyšující se počet seniorů je v rámci Olomouckého kraje znatelný, ale na Jesenicku je vzhledem k vysoké strukturální nezaměstnanosti ještě výraznější, protože právě kvůli nízké šanci na získání odpovídajícího zaměstnání se sem nejen nevrací absolventi škol, ale zároveň je významný odsun také lidí, kteří za prací dojíždějí nebo stěhují se na Šumpersko, Olomoucko a do dalších větších měst. 
Vybudování domova pro seniory s komplexní péčí se dožadují rovněž samotní občané města – první podnět z května 2007 podepsalo 273 občanů města, další se 175 podpisy následoval v listopadu 2008. 	Podnět k vyhodnocení situace v oblasti pobytových sociálních služeb pro seniory přišel rovněž ze strany zastupitelstva města a to 24.4.2008, kdy bylo usnesením č.551 uloženo odboru SVZ podat zprávu o stavu péče o seniory v jesenickém regionu, eventuelně vypracovat podnět pro výstavbu nového domova pro seniory. 
Ve městě Jeseníku existuje potřeba vzniku pobytového zařízení poskytujícího komplexní 24hodinovou péči, neboť doposud město svým seniorům  nabízí jediné pobytové zařízení a to Penzion pro seniory, který poskytuje pouze služby chráněného bydlení a v případě, že senior vyžaduje komplexní péči, má jedinou možnost a to odejít do zařízení mimo Jeseník. Zároveň vzhledem k stárnoucí populaci okresu bude i poptávka po pobytových zařízeních s komplexní péčí vzrůstat. Dále existuje možnost některý z domovů pro seniory do budoucna transformovat na domov se zvláštním režimem, což by opět snížilo celkovou kapacitu lůžek v domovech pro seniory. 
V roce 2009 byl záměr vybudovat centrum pro sociální služby rozpracován firmou Centire Czech s.r.o., pobočka Olomouc. Byla zpracována studie „Investiční strategie sociálních služeb města Jeseník“, která vyhodnotila jako nejvhodnější variantu řešení výstavbu nového objektu. Na základě této studie uložila rada města 30.3.2009 odboru stavebního úřadu, majetku a investic zajistit stavební program, který bude definovat zadání pro pořízení dokumentace k záměru výstavby Centra sociálních služeb v Jeseníku. Stavební program pro centrum sociálních služeb v Jeseníku byl projednán v listopadu 2009 v radě města, která následně uložila odboru stavebního úřadu, majetku a investic vytipovat v rámci platného územního plánu města Jeseník více lokalit pro umístění CSS. 
V současné době město přistoupilo k aktualizaci záměru. Jsou vytipované 4 možné lokality pro umístění a byla prověřována možnost využít pro realizaci dotaci z ROP Střední Morava. V prosinci letošního roku má být Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vypsána výzva k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblasti podpory: 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb. Žadatel však musí k žádosti mimo jiné doložit písemné stanovisko odboru sociálních věcí příslušného krajského úřadu, které bude obsahovat vyjádření, že projekt – konkrétní typ sociální služby - je v souladu s konceptem sociální sítě, že kraj vznik této nové služby podporuje a dále, že před zahájením činnosti, po splnění podmínek stanovených zákonem, bude služba řádně registrována v souladu se zákonem o sociálních službách. Následně musí být doklad o zařazení do sítě krajských poskytovatelů sociálních služeb doložen jako příloha závěrečné monitorovací zprávy projektu. 
Výše uvedený záměr koresponduje také s aktuálně zpracovávanou vizí Jeseníku jako ideálního místa pro seniory, v rámci kterého vidíme příležitost nejen rozšířit a zkvalitnit služby pro seniory, ale zároveň také podpořit realizací nových aktivit zaměstnanost v regionu, který je dlouhodobě postižen vysokou mírou nezaměstnanosti. Aktuálně je souběžně připravována realizace záměru zřízení záchranného systému pro seniory a zdravotně postižené, kteří žijí osamoceně a v plánu jsou i další aktivity, které by měli zvýšit atraktivitu města pro seniory.
V duchu výše uvedeného textu bylo jednáno s náměstkyní hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Yvonou Kubjátovou a bylo domluveno, že bude zaslán na Olomoucký kraj oficiální dopis s žádostí o stanovisko
Následně bylo jednáno ohledně možnosti financování aktivity z výzvy ROP, kdy v prosinci letošního roku má být vypsána výzva na budování infrastruktury pro sociální služby – výzva bude skutečně vypsána, ale na Olomoucký a Zlínský kraj bude k dispozici 204 milionů Kč
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 

5.  Změny v dotazníku v rámci městského porodného a informace o rodinných pasech
V návaznosti na záměr změn v dotazníku vyplňovaného v rámci městského porodného proběhlo jednání s Michalem Blaškem a Alenou Řehovou
	Následně byl upravený dotazník rozeslán k připomínkování a u tajemníka komise se sešli dva podněty
	První návrh přišel od paní Malé specifikovat u otázky sedm blížeji, co jsou rodinné pasy a jak fungují, protože v případě neznalosti rodinných pasů je otázka vypovídající hodnoty u následujících dvou dotazů – bylo konstatováno, že dotazník nenabízí dostatečný rozsah pro vysvětlení problematiky rodinných pasů a zároveň domluveno, že se nechá původně navrhované znění
	Druhý návrh byl od pana Mencnera, který navrhoval u otázek jedna až čtyři doplnit dotaz, zda má dané odpověď souvislost s ekonomickou situací rodiny a přidat další otázku ohledně zájmu zřízení semaforů na křižovatce u Pradědu – druhý dotaz byl z dotazníku vypuštěn s tím, že se jim komise bude zabývat jinak (viz bod 7 Různé a diskuse) a dále bylo domluveno, že otázka souvislosti ekonomické situace rodiny a otázek jedna až čtyři bude souhrnně řešena doplněním otázky „Je Vaše odpověď u otázek 1-4 výrazně ovlivněna Vaší ekonomickou situací?“, která bude doplněna jako otázka číslo pět
Informace o rodinných pasech – do měsíčníků JesInfo byl odeslán článek k propagaci rodinných pasů a zároveň došlo k roznesení letáků k rodinným pasům na místa, kam rodiny s dětmi docházejí (informační centrum, matrika, státní sociální podpora, mateřské centrum…)
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí a schvaluje upravené znění dotazníku vyplňovaného v rámci městského porodného

6. Soutěž pro občany města
Bylo domluveno vyhlášení soutěže pro veřejnost a organizace, kdy účastnící soutěže by měli odevzdat libovolný vlastnoručně vyrobený výrobek – u jednotlivců by se uvedlo jméno, věk a kontakt a u organizací název organizace a kontakt, v obou kategoriích by se měl uvést také název výrobku
	Je potřeba zajistit propagaci akce v průběhu července – je možné využít web města, ale nebude vycházet JesInfo, jako další forma propagace se připraví letáčky, které je možné rozmístit v rámci města a rozesílat elektronicky
	Místem, kam budou účastníci donášet své výrobky, je sídlo Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých na Tovární ulici v Jeseníku 
	Následně proběhne vyhlášení a výstava ve dnech 5.-.9.9.2011 v prostorech Střediska volného času Duha 
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 

7. Různé a diskuse
a) Přechody a křižovatky
V návaznosti na projednávané téma změny dotazníku v rámci městského porodného a doplnění otázky ohledně zřízení světelné křižovatky u Pradědu byla rozvinuta diskuse, kdy vyplynulo, že tato otázka se již historicky řešila, ale vždy byl problém s finančními prostředky, protože je potřeba zřídit světelnou signalizaci také na obou křižovatkách, které světelné křižovatce předcházejí a to celou akci významně prodražuje 
Zároveň se otevřelo téma přechodů, kdy bylo upozorněno na přechod pro chodce za Billou směrem na Českou Ves, kde vzhledem k vzrostlému stromu není včas vidět případné chodce a také na přechod na křižovatce u mostu na Březinovu ulici směrem z Tovární ulice, kde je velmi špatná viditelnost pro řidiče i pro chodce
Problémová situace je také v souvislosti s otevřením vchodu do areálu Průchodní směrem od Vodní Tvrze, kdy ráno děti přecházejí skrze křižovatku u kostela a prodejny Autohobby a zkracují si zde cestu mimo přechod – bylo by dobré výhledově nějak řešit, ale ne represivně
Stanovisko komise: Komise informace bere na vědomí a doporučuje se zabývat situací na křižovatce u Pradědu, přechodu pro chodce za Billou směrem na Českou Ves a na křižovatce Školní a Vodní ulice a ulice Otakara Březiny a situací ohledně přecházení mimo přechod u kostela a prodejny Autohobby
b) Dny seniorů 2011
V souladu s úkolem z poslední komise byl Radě města předložen materiál ke Dnům seniorů 2011, který byl vzat na vědomí a bylo schváleno převzetí záštity města Jeseník nad touto akcí
Do Zastupitelstva města Jeseník dne 23.6.2011 půjde ke schválení příspěvek z rozpočtu města na Dny seniorů 2011
Dne 14.6.2011 proběhne první schůzka přípravného výboru ke Dnům seniorů 2011 za účasti zástupců Města Jeseník, Penzionu pro seniory, MKZ Jeseník, Priessnitzových léčebných lázní a Státního okresního archivu tak, aby se zajistila provázanost všech plánovaných aktivit
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 
c) Výstava kompenzačních pomůcek
Realizace je plánována z příspěvku z rozpočtu města dne 15.9.2011 v prostorech kaple od 10 do 16 hodin
Po definitivním schválení budou osloveni jednotlivá poskytovatelé s prosbou o informace k firmám zajišťujícím kompenzační pomůcky
	Cílovou skupinou této akce jsou zejména poskytovatelé sociálních služeb okresu Jeseník, ale také široká veřejnost
	Je zde možné prezentovat také záchranný systém pro seniory a zdravotně postižené
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 
d) Veletrh sociálních služeb
Realizace je plánována z příspěvku z rozpočtu města dne 11.10.2011 v prostorech kaple od 10 do 16 hodin
Bude se jednat o prezentaci všech poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících a budou zde možná také vystoupení (divadlo apod.)
Akce by měla být zaměřena zejména na prezentaci sociálních služeb mezi veřejností a je v plánu oslovit školy
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 
9. Závěry a úkoly
Zapracování navržených změn a rozeslání návrhu dotazníku vyplňovaného v rámci městského porodného ke konečnému schválení – Jiří Kovalčík – do 20.6.2011
	Jednat o možnostech rozšíření slev pro rodiny s dětmi s Priessnitzovými léčebnými lázněmi (kluziště a minigolf) a s Jesenickým koupalištěm – Renata Plevov￡Renata Plevová a Alena Řehová – do 15.7.2011
	Rozpracovat vizi města Jeseníku jako ideálního místa pro seniory a jejich život – Renata Plevov￡Renata Plevová a další oslovení zájemci – v průběhu roku 2011
	Přenést do dopravní komise podněty z komise pro rodinu a sociální věci- Jiří Kovalčík – na další jednání dopravní komise
	Zajistit vyhlášení soutěže vlastnoručních výrobků – Iva Mal￡Iva Malá a Jiří Kovalčík – do 4.7.2011
	Svolat další jednání komise pro rodinu a sociální věci na 8.9.2011 ve 14 hodin - Jiří Kovalčík – do 31.7.2011
	Na další jednání komise připravit jeden přidělený bod z plánu činnosti komise na rok 2011 – členové komise – do 8.9.2011

Zapsal: Jiří Kovalčík

