
Město Jeseník - Městský úřad Jeseník
Odbor sociá� lní�ch vě�cí� á zdrávotnictví�
ul. K. Č�ápká 1147/10, 790 01 Jěsění�k

_____________________________________________________________________________

 Zápis č. 10

 z  jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci dne 19. 11. 2019

Přítomni: Milěná Kádě�rová� , Máriě Nová�ková�  , Bc. Rěnátá Plěvová� , Bc. Alěná Š�osová�  
R� ěhová� , MBA - c�lěnově�  komisě, Bc. Alěná Kálinová�  - tájěmní�k komisě  
Omluveni: Vlástá Horá� c�ková�

Hosté:    Mgr., Bc. Zděn� ká Blis�ťánová� ,  Mgr. Jir�í� Koválc�í�k, vědoucí� OŠVZ
                

Program:

1. Záhá� jění� 
2. Štr�ědně�dobý�  plá�n rozvojě sociá� lní�ch sluz�ěb v Olomouckě�m kráji v lětěch 2021 - 2023
3. Jubilánti
4. Diskuzě, ná�mě� tý, ru7 zně�  

Ad 1. Zahájení 
Č� lěnký  komisě  sě  v  u� těrý�  19.11.2019  sěs� li  k  jědná�ní�  komisě  v káncělá� r� i  stárostký.
Pr�ědsědkýně�  pr�iví�tálá pr�í�tomně�  á sězná�milá jě s prográměm jědná�ní�,  o ně�mz�  pr�í�tomně�
hlásoválý. 

Hlásová�ní�:  Pro: 4 Proti: 0 Zdrz�ělá sě hlásová�ní�: 0  

Ad 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji v letech
          2021 - 2023
J.  Koválc�í�k  informovál  pr�í�tomně�  o  pr�í�právě�  á  tvorbě�  Štr�ědně�době�ho  plá�nu  rozvojě
sociá� lní�ch sluz�ěb v Olomouckě�m kráji v lětěch 2021 – 2023. 

Olomoucký�  kráj áktuá� lně�  zprácovál Štr�ědně�dobý�  plá�n rozvojě sociá� lní�ch sluz�ěb pro roký
2021  áz�  2023.  Jědná�  sě  o  strátěgický�  dokuměnt,  ktěrý�  popisujě  áktuá� lní�  stáv  krájě,
zájis�tě�ní� sociá� lní�ch sluz�ěb á tákě�  potr�ěbý rozvojě sociá� lní�ch sluz�ěb. V tě� to c�á� sti stánovujě
vělmi podrobně�  kápácitý sociá� lní�ch sluz�ěb, ktěrě�  budě v uvěděný�ch lětěch ochotěn zár�ádit
do sí�tě�  sociá� lní�ch  sluz�ěb.  Táto sí�ť  jě  správová�ná  krájěm,  kdý táto  kompětěncě jě  kráji
svě�r�ěná lěgislátivně�  jákoz� to sprá�vcě sí�tě�  sociá� lní�ch sluz�ěb ná u� zěmí� krájě á tákě�  rěálizá� tor
dotác�ní�ho  r�í�zění�  ná  poskýtová�ní�  sociá� lní�ch  sluz�ěb,  vě  ktěrě�m  rozdě� lujě  finánc�ní�
prostr�ědký  poskýtovátělu7 m  sociá� lní�ch  sluz�ěb  ná  svě�m  u� zěmí�,  á  ktěrě�  jě  fináncová�no
prostr�ědký  poskýtnutý�mi  Ministěrstvěm  prá� cě  á  sociá� lní�ch  vě�cí�  dlě  smě�rný�ch  c�í�sěl
stánověný�ch pro jědnotlivě�  krájě (tý výchá�zějí�  z poc�tu poskýtovátělu7  v u� zěmí�  á dáls� í�ch
státistický�ch á děmográfický�ch u� dáju7  o jědnotlivý�ch krájí�ch).

Pr�í�  pr�í�právě�  tákově�ho dokuměntu kráj  výchá� zí�  z  potr�ěb v  u� zěmí�,  kdý kromě�  vlástní�ch
podkládu7  á vý�zkumu7  tákě�  oslovujě jědnotlivě�  obcě s rozs�í�r�ěnou pu7 sobností�, ktěrě�  mápují�
sí�ť  sociá� lní�ch sluz�ěb ná svě�m spá�dově�m u� zěmí�  á zábý�vájí�  sě potr�ěbámi,  ktěrě�  v  u� zěmí�
nějsou  zájis�tě�ný.  Ná  u� zěmí�  ORP  Jěsění�k  jě  jiz�  od  roku  2006  rěálizová�no  komunitní�
plá�nová�ní� sociá� lní�ch sluz�ěb, ktěrě�  jě dněs uz�  spí�s�ě mětodou, ktěrou rěálizujěmě zá�konnou
kompětěnci  koordinácě  sociá� lní�ch  sluz�ěb  v  u� zěmí�.  Vý�stupěm  tohoto  procěsu  jě



Štr�ědně�dobý�  plá�n sociá� lní�ch sluz�ěb, ktěrý�  jě áktuá� lně�  plátný�  pro roký 2018 áz�  2020 á v
pr�í�s�tí�m rocě probě�hně jěho áktuálizácě. Pro zprácová�ní� vý�s�ě uvěděně�ho plá�nu krájě jsmě
vs�ák býli krájěm poptá�ní� á býlá zprácová�ná tábulká potr�ěb zá spá�dově�  u� zěmí�, vě ktěrě�  jě
popsá�no, jákě�  sluz�bý v rěgionu áktuá� lně�  chýbí� á býlo bý dobrě�  jě v rěgionu zr�í�dit.

Z tě� to tábulký potr�ěb jě obsáz�ěno v plá�nu krájě nápr�í�klád postupně�  zvýs�ová�ní�  kápácitý
pěc�ovátělskě�  sluz�bý s ohlěděm ná děmográfii á zvýs�ují�cí�  sě potr�ěbý tě� to sluz�bý v u� zěmí�,
podporá  dluhově�ho  poráděnství�,  zvý�s�ění�  kápácitý  poráděnství�  v porádně�  pro  rodinu,
zr�í�zění�  chrá�ně�ně�ho býdlění�  pro osobý s měntá� lní�m á kombinováný�m postiz�ění�m vc�ětně�
áutismu něbo zr�í�zění� á ná� slědně�  posí�lění� sluz�bý osobní� ásistěncě slouz� í�cí� k podpor�ě osob
pěc�ují�cí�  o  sěniorý  něbo  tě�z�cě  zdrávotně�  postiz�ěně�  v domá�cí�m  prostr�ědí�,  ktěrě�  nábí�zí�
moz�nost zájis�tě�ní�  hlí�dá�ní�  á áktivizácě á v tu dobu odlěhc�ění�  pro pěc�ují�cí�  osobý. Kromě�
toho sě kráj vě�nujě i spěcifický�m sluz�bá�m pro spěcifickě�  cí�lově�  skupiný, coz�  jsou nápr�í�klád
osobý s poruchou áutistickě�ho spěktrá, osobý s něuroděgěněrátivní�mi oněmocně�ní�mi, kdý
týto sluz�bý má�  kráj potr�ěbu á povinnost zájistit, álě dostupnost budě nápr�í�klád ná jědnom
áz�  dvou mí�stěch v rá�mci krájě.

V pr�í�pádě�  vý�s�ě uvěděný�ch opátr�ění�  c�ěká�  pr�í�pádně�ho rěálizá� torá procěs zár�ázění� do sí�tě�
sociá� lní�ch sluz�ěb krájě, ktěrě�  má�  jásně�  stánověná�  právidlá procěsu posuzová�ní�  á kromě�
proká� zá�ní�  potr�ěbý  jě  nězbýtně�  mí�t  obsáz�ěnu  potr�ěbu  sluz�bý  vě  vý�s�ě  uvěděně�m
dokuměntu  krájě.  V pr�í�pádě� ,  z�ě  tomu  ták  nění�,  ták  jě  vělmi  sloz� itě�  obhá� jit  skrzě
potr�ěbnost zr�í�zění� nově�  sluz�bý něbo rozs�í�r�ění� kápácitý stá�vájí�cí�. Vý�stupěm tohoto procěsu
pák jě  ákc�ní�  plá�n  pro  dáný�  rok,  ktěrý�  jě  schválová�n  zástupitělstvěm krájě  á  jě  v  ně�m
stánověná sí�ť sociá� lní�ch sluz�ěb, ktěrě�  budou pro dáný�  rok fináncová�ný.

Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná vě�domí�.  

 Ad 3. Jubilanti

V mě�sí�ci listopádu býli c�lěnově�  komisě pr�á� t cělkěm 12 jubilántu7 m: 
80 lět 85 lět 90 lět 95 lět 100 á  ví�cě lět 

10 1 1 0 0
Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná vě�domí�. 

Ad 4. Diskuze, náměty, různé

4.1. Svatby + Vítání občánků – Z. Blis�ťánová�  informoválá pr�í�tomně� , z�ě svátbý v pr�í�s�tí�m
rocě budou opě� t  2 sobotý v mě�sí�ci á dá� lě si vědění� mě�stá rozdě� lilo náví�c jědnotlivě�  sobotý
od  1.6.  do 30.9.2020.  Těrmí�ný  ví�tá�ní�  obc�á�nku7  budou  v  pr�í�s�tí�m  rocě  domlouvá�ný  s
mátriká� r�kámi dlě áktuá� lní� situácě.
Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná vě�domí�.

 
Závěry a úkoly  

1. Zprácovát zá�pis z jědná�ní� komisě – A. Kálinová�  – do 29.11.2019
2. Švolát  dáls� í�  jědná�ní�  komisě  pro  obc�ánskě�  zá� lěz� itosti,  rodinu  á  sociá� lní�  vě�ci

ná 17.12.2019 vě 14:15 hod. do Fit:ká Jěsění�k, Tová� rní� ul. 202/3 - A. Kálinová�   

Zápsál: Alěná Kálinová�

Zá�pis ově�r� ilá: Alěná Š�osová�  R� ěhová�
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