Město Jeseník - Městský úřad Jeseník
Odbor sociálních věcí á zdrávotnictví
ul. K. Čápká 1147/10, 790 01 Jěsěník
_____________________________________________________________________________

Zápis č. 10
z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci dne 19. 11. 2019
Přítomni: Milěná Káděrová, Máriě Nováková , Bc. Rěnátá Plěvová, Bc. Alěná Šosová
Rěhová, MBA - clěnově komisě, Bc. Alěná Kálinová - tájěmník komisě
Omluveni: Vlástá Horácková
Hosté: Mgr., Bc. Zděnká Blisťánová, Mgr. Jirí Koválcík, vědoucí OŠVZ
Program:
1.
2.
3.
4.

Záhájění
Štrědnědobý plán rozvojě sociálních sluzěb v Olomouckěm kráji v lětěch 2021 - 2023
Jubilánti
Diskuzě, námětý, ru7 zně

Ad 1. Zahájení
Člěnký komisě sě v utěrý 19.11.2019 sěsli k jědnání komisě v káncělári stárostký.
Prědsědkýně privítálá prítomně á sěznámilá jě s prográměm jědnání, o němz prítomně
hlásoválý.
Hlásování: Pro: 4

Proti: 0

Zdrzělá sě hlásování: 0

Ad 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji v letech

2021 - 2023
J. Koválcík informovál prítomně o príprávě á tvorbě Štrědnědoběho plánu rozvojě
sociálních sluzěb v Olomouckěm kráji v lětěch 2021 – 2023.
Olomoucký kráj áktuálně zprácovál Štrědnědobý plán rozvojě sociálních sluzěb pro roký
2021 áz 2023. Jědná sě o strátěgický dokuměnt, ktěrý popisujě áktuální stáv krájě,
zájistění sociálních sluzěb á tákě potrěbý rozvojě sociálních sluzěb. V těto cásti stánovujě
vělmi podrobně kápácitý sociálních sluzěb, ktěrě budě v uvěděných lětěch ochotěn zárádit
do sítě sociálních sluzěb. Táto síť jě správováná krájěm, kdý táto kompětěncě jě kráji
svěrěná lěgislátivně jákozto správcě sítě sociálních sluzěb ná uzěmí krájě á tákě rěálizátor
dotácního rízění ná poskýtování sociálních sluzěb, vě ktěrěm rozdělujě fináncní
prostrědký poskýtovátělu7 m sociálních sluzěb ná svěm uzěmí, á ktěrě jě fináncováno
prostrědký poskýtnutými Ministěrstvěm prácě á sociálních věcí dlě směrných císěl
stánověných pro jědnotlivě krájě (tý výcházějí z poctu poskýtovátělu7 v uzěmí á dálsích
státistických á děmográfických udáju7 o jědnotlivých krájích).
Prí príprávě tákověho dokuměntu kráj výchází z potrěb v uzěmí, kdý kromě vlástních
podkládu7 á výzkumu7 tákě oslovujě jědnotlivě obcě s rozsírěnou pu7 sobností, ktěrě mápují
síť sociálních sluzěb ná svěm spádověm uzěmí á zábývájí sě potrěbámi, ktěrě v uzěmí
nějsou zájistěný. Ná uzěmí ORP Jěsěník jě jiz od roku 2006 rěálizováno komunitní
plánování sociálních sluzěb, ktěrě jě dněs uz spísě mětodou, ktěrou rěálizujěmě zákonnou
kompětěnci koordinácě sociálních sluzěb v uzěmí. Výstupěm tohoto procěsu jě

Štrědnědobý plán sociálních sluzěb, ktěrý jě áktuálně plátný pro roký 2018 áz 2020 á v
prístím rocě proběhně jěho áktuálizácě. Pro zprácování výsě uvěděněho plánu krájě jsmě
vsák býli krájěm poptání á býlá zprácováná tábulká potrěb zá spádově uzěmí, vě ktěrě jě
popsáno, jákě sluzbý v rěgionu áktuálně chýbí á býlo bý dobrě jě v rěgionu zrídit.
Z těto tábulký potrěb jě obsázěno v plánu krájě nápríklád postupně zvýsování kápácitý
pěcovátělskě sluzbý s ohlěděm ná děmográfii á zvýsující sě potrěbý těto sluzbý v uzěmí,
podporá dluhověho poráděnství, zvýsění kápácitý poráděnství v porádně pro rodinu,
zrízění chráněněho býdlění pro osobý s měntálním á kombinováným postizěním vcětně
áutismu něbo zrízění á náslědně posílění sluzbý osobní ásistěncě slouzící k podporě osob
pěcující o sěniorý něbo tězcě zdrávotně postizěně v domácím prostrědí, ktěrě nábízí
moznost zájistění hlídání á áktivizácě á v tu dobu odlěhcění pro pěcující osobý. Kromě
toho sě kráj věnujě i spěcifickým sluzbám pro spěcifickě cílově skupiný, coz jsou nápríklád
osobý s poruchou áutistickěho spěktrá, osobý s něuroděgěněrátivními oněmocněními, kdý
týto sluzbý má kráj potrěbu á povinnost zájistit, álě dostupnost budě nápríklád ná jědnom
áz dvou místěch v rámci krájě.
V prípádě výsě uvěděných opátrění cěká prípádněho rěálizátorá procěs zárázění do sítě
sociálních sluzěb krájě, ktěrě má jásně stánověná právidlá procěsu posuzování á kromě
prokázání potrěbý jě nězbýtně mít obsázěnu potrěbu sluzbý vě výsě uvěděněm
dokuměntu krájě. V prípádě, zě tomu ták nění, ták jě vělmi slozitě obhájit skrzě
potrěbnost zrízění nově sluzbý něbo rozsírění kápácitý stávájící. Výstupěm tohoto procěsu
pák jě ákcní plán pro dáný rok, ktěrý jě schválován zástupitělstvěm krájě á jě v něm
stánověná síť sociálních sluzěb, ktěrě budou pro dáný rok fináncováný.
Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná vědomí.

Ad 3. Jubilanti
V měsíci listopádu býli clěnově komisě prát cělkěm 12 jubilántu7 m:
80 lět
85 lět
90 lět
95 lět
10
1
1
Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná vědomí.

0

100 á vícě lět
0

Ad 4. Diskuze, náměty, různé
4.1. Svatby + Vítání občánků – Z. Blisťánová informoválá prítomně, zě svátbý v prístím
rocě budou opět 2 sobotý v měsíci á dálě si vědění městá rozdělilo návíc jědnotlivě sobotý
od 1.6. do 30.9.2020. Těrmíný vítání obcánku7 budou v prístím rocě domlouváný s
mátrikárkámi dlě áktuální situácě.
Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná vědomí.
Závěry a úkoly
1. Zprácovát zápis z jědnání komisě – A. Kálinová – do 29.11.2019
2. Švolát dálsí jědnání komisě pro obcánskě zálězitosti, rodinu á sociální věci
ná 17.12.2019 vě 14:15 hod. do Fit:ká Jěsěník, Tovární ul. 202/3 - A. Kálinová
Zápsál: Alěná Kálinová
Zápis ověrilá: Alěná Šosová Rěhová
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