MĚSTO JESENÍK, MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

V Jeseníku 1.11.2011

Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální věci 
dne 18.10.2011

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

Hosté: Jana Křivánková (vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Jeseník)

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

2.  Dny seniorů 2011
Ohlasy jsou velmi pozitivní a účast na jednotlivých aktivitách v rámci dnů seniorů byla také vysoká
	Zájezd pro seniory byl v rámci objednání míst zaplněn, ale někteří se i přes zamluvení místa nedostavili a zůstalo tak několik volných míst, na které byli náhradníci, ale vzhledem k nenahlášení neúčasti předem je již nešlo obsadit – pro příště by asi bylo lepší vybírat nevratné zálohy, které by lidi motivovali se zájezdu skutečně zúčastnit
Pozitivně bylo hodnoceno taneční setkání pro seniory v kapli – bylo zde mnoho seniorů, kteří na tento typ aktivit dorazilo nově a zároveň i prostor kaple byl pro tento typ aktivity velmi příjemný, velmi dobrá byla také zkušenost se zajištěním občerstvení ze strany Střední odborné školy gastronomie a potravinářství Jeseník 
	Proběhly dvě promítání v kině, přičemž zejména na nový film Muži v naději bylo kino téměř plné
	Proběhla zahajovací přednáška Akademie třetího věku Jeseník, které se zúčastnilo cca 25 seniorů, což vzhledem k pěknému počasí o víkendu byla dobrá účast
V rámci Dnů seniorů 2011 bylo využito pro roznos letáku studentů Gymnázia Jeseník a Obchodní akademie Jeseník a dále byla na poslední chvíli po uzavření Hotelu Slovan domluvena spolupráce při zajištění občerstvení se Střední odbornou školou gastronomie a potravinářství Jeseník – bylo by dobré poslat těmto třem školám děkovný dopis od města Jeseník – zajistí tajemník komise
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí a doporučuje poděkovat třem výše uvedeným školám

3. Rezignace Jany Šustkové na členství v komisi  
	Jana Šustková mailem ze dne 18.10.2011 formulovala žádost o ukončení členství v komisi, přičemž uvedla, že nemůže nadále vykonávat povinnosti spojené s členstvím v komisi a že děkuje za pochopení a přeje hodně zdaru při další činnosti komise
	Komise informaci vzala na vědomí a zároveň vyjadřuje poděkování za členství v komisi
	Komise dále projednávala možné náhradníky do komise a shodla se na návrhu členství v komisi Ing. Jana Rottera, ředitele Penzionu pro seniory Jeseník, který se podílí na přípravě aktivit pro seniory (akademie třetího věku, dny seniorů apod.), má na starosti klub seniorů Jeseník a je zapojen do komunitního plánování sociálních služeb na Jesenicku

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí a doporučuje jmenování Ing. Jana Rottera členem komise pro rodinu a sociální věci
Návrh usnesení:
Rada města odvolává Janu Šustkovou z komise pro rodinu a sociální věci

4. Projekt Euroklíče
Byly vytipovány bezbarierové toalety v budově ve vlastnictví města Jeseník, a to budova Ipos (Karla Čapka 1147, Jeseník) a budova OC Alkron 
	Bude potřeba zjistit cenu nákupu a instalace nové vložky pro euroklíč a následně jednat o finančním zajištění instalace – cenu zjistí p. Mencner
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 

5.  Záchranný systém
Aktuálně rozjíždí záchranný systém pro seniory a zdravotně postižené, ale také pro jednotlivce, kteří žijí osamoceně, firma Morong Sluko
	Bylo již prezentováno na několika akcích, přičemž zájem je zatím poměrně malý (bude se dále prezentovat) – pořizovací náklady se liší podle typu zařízení (pouze do bytu nebo i mimo něj jsou v řádu několika tisíců) a měsíční náklady cca 500 Kč jako paušální poplatek za využívání služby
	Bylo prezentováno na Penzionu pro seniory v Jeseník, ale prozatím je v zařízení jen jeden zájemce
	Aktuálně stále probíhá anketa na webových stránkách města Jeseník, z které vyplývá určitý počet zájemců, ale mnoho lidí by využilo této služby pouze v případě její bezplatnosti
Zároveň byla prezentována také možnost využití v pobytových zařízeních sociálních služeb s komplexní péčí pro uživatele, kteří vycházejí mimo zařízení – otázka možnosti zapůjčení a při osvědčení se možnost realizace této formy
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 

6. Aktualizace strategického plánu
V současné době je prováděna aktualizace strategického plánu města, přičemž někteří členové komise byly jmenování do pracovní skupiny zaměřené na kvalitu života a sociální služby
Komise byla seznámena se Strategií boje proti sociálnímu vyloučení do roku 2015, přičemž by bylo dobré záměry, které se budou řešit v kompetencích města, zapracovat do aktualizovaného akčního plánu
Účastníkům jednání pracovní skupiny přišlo sestavování plánu jako nejasné a nebyla jasně definován přínos a reálnost prosazení naplánovaných cílů
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 

7. Výsledky dotazníku v rámci městského porodného
Zastupitelstvo města Jeseník schválilo s účinností od 1.10.2009 poskytování městského porodného ve výši 10 tisíc Kč na jedno narozené dítě. Podmínky pro poskytnutí splnilo za tu dobu již 157 příjemců porodného. Mezi podmínky patří zejména trvalý pobyt na území města a neexistence dluhů vůči městu. 
	V rámci poskytování porodného bylo současně zahájeno zjišťování potřeb rodin s dětmi, které se provádí pomocí dotazníků, které jsou shromažďovány na matrice Městského úřadu a část z nich byla vyplněná také maminkami, které navštěvují Mateřské centrum Krteček. K dnešnímu dní bylo odevzdáno již 182 dotazníků a dá se mluvit o poměrně reprezentativním mapování potřeb rodin s dětmi na území města Jeseník. 
Z dotazníku například vyplývá, že téměř polovina z dotázaných rodičů (50 % uvedlo rozhodně nebo spíše ano) plánuje narození dalšího dítěte a 80 % dotázaných rozhodně preferuje bydlení ve vlastním bytě nebo domě. Většina dotázaných uvedla také, že má zájem o zřízení městského zařízení typu jeslí (30 % spíše ano, 24 % určitě ano). Téměř sto procent rodičů chce, aby jeho dítě navštěvovalo mateřskou školu. Mateřské centrum je typ velmi vyhledávaných služeb, o čemž svědčí také 87 % dotázaných, kteří mají zájem o jeho služby. 
	Další oblastí, kde by mělo dojít k změnám, je zavedení etické výchovy na základní škole. Pro její zavedení se vyslovilo 88 % dotázaných. K využití slev v rámci rodinných pasů se chystá 65 % dotázaných rodičů. Z pohledu dotázaných velká rezerva spočívá rovněž v nedostatečném počtu dětských koutků a hřišť pro nejmenší. Tento názor alespoň sdílí 85 % dotázaných. Jako nedostatečná je hodnocena i bezbariérovost města a zajištění bezpečnosti při pohybu s kočárkem po městě a na úřadech. Shodlo se na tom 68 % dotázaných (uvedlo spíše ano nebo rozhodně ano).  73 % dotázaných je pro zavedení autobusové dopravy pro rodiče s kočárky a postižené. Tento požadavek však nelze přesně definovat vzhledem k možnosti různé podoby tohoto opatření.
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 

8. Centrum sociálních služeb a petice občanů za zřízení domova pro seniory v Jeseníku
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. Byly 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
Olomoucký kraj poslal pozitivní stanovisko k záměru, který je povinnou přílohou k žádosti o dotaci. Toto stanovisko vzala Rada města dne 26.9.2011 na vědomí a uložila Odboru stavebního úřadu, majetku, investic a rozvoje zařadit do změny rozpočtu na rok 2011finanční prostředky na zpracování žádosti
	Dne 10.10.2011 byl záměr centra sociálních služeb předložen výboru pro strategický rozvoj a investice, přičemž výbor si vyžádal další podklady, které budou předloženy na jednání dne 7.11.2011
	Dne 17.10.2011 byla doručena Petice za zřízení domova pro seniory v Jeseníku s dalšími celkem 207 podpisy, celkem je tedy již 655 podpisů
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí a doporučuje Radě města vzít petici na vědomí
Návrh usnesení:
Rada města bere na vědomí Petici za zřízení domova pro seniory, kteří potřebují 24 hod. péči


9. Různé a diskuse
	a) Vánoční trhy
Předsedkyně komise přednesla návrh na uspořádání vánočních trhů, kde by mohli neziskové organizace a jednotlivci prodávat své výrobky
Bylo již předběžně jednáno s Alenou Řehovou o možnosti realizace v prostorech chodby v MC Krteček Jeseník a záměr se ještě upřesní
	Stanovisko komise: Komise informace bere na vědomí 
10. Závěry a úkoly
Zjistit cenu zakoupení speciální vložky a její instalace v rámci projektu Euroklíč – František Mencner – do 22.11.2011
	Jednat o možnostech rozšíření slev pro rodiny s dětmi s Priessnitzovými léčebnými lázněmi (kluziště) – Renata Plevov￡Renata Plevová a Alena Řehová – do 22.11.2011
	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 22.11.2011 ve 14 hodin - Jiří Kovalčík – do 9.11.2011

Zapsal: Jiří Kovalčík

