Město Jeseník - Městský úřad Jeseník
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
ul. K. Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník

___________________________________________________________________________

Zápis č.15
z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální
věci dne 16. 06. 2020
Přítomni: Vlasta Horáčková, Milena Kaděrová, Marie Nováková, Bc. Alena Šosová Řehová, MBA
- členové komise
Bc. Alena Kalinová - tajemník komise
Omluveni: Bc. Renata Plevová
Hosté: Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, Ing. Veronika Klementová, Mgr. Jiří Kovalčík, Bc. Bohumila
Ptáčková

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Zakotvení podpory rodiny
Aktualizace komunitního plánování
Bookstart 2021
Přání jubilantům
Porodné – dotazníkové šetření
Diskuze, náměty, různé

Ad 1. Zahájení
Předsedkyně komise přivítala všechny přítomné a členky komise schválily program jednání.
Hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržela se hlasování: 0

Ad 2. Zakotvení podpory rodiny
A. Šosová Řehová požádala o zařazení MRC Krteček do komunitního plánu. J. Kovalčík společně s B.
Ptáčkovou vysvětlili přítomným náplň Střednědobého plánu, který obsahuje plánování sociálních
služeb v rámci Jesenicka a MRC Krteček poskytuje doplňkovou službu. Bylo domluveno, že se ověří
v rámci kraje, jak toto mají nastaveno v jiných ORP. Zároveň bylo diskutováno zpracování
samostatného dokumentu plánu podpory rodiny. Ten by pak mohl být i cestou k přihlášení se města
do soutěže Obec přátelská rodině.
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí.
Ad 3. Aktualizace komunitního plánování

B. Ptáčková informovala přítomné o připravovaném procesu aktualizace Střednědobého
plánu Jesenicka, který proběhne ještě v roce 2020. Na aktualizaci se bude podílet také
Accendo – centrum pro vědu a výzkum, z.ú., které bude zpracovávat analytickou část.
Dále B. Ptáčková informovala přítomné o nové sociální službě – osobní asistence, kterou
zajišťuje od června 2020 Maltézská pomoc, o.p.s..
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí.

Ad 4. Bookstart 2021
V. Klementová informovala přítomné o způsobu zakoupení setu pro novorozené děti na rok 2021.
A. Šosová navrhla, aby další nákup setu pro novorozené byl zajištěn již z rozpočtu MKZ.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržela se hlasování: 0
Stanovisko komise: Komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci navrhuje radě schválit
financování Bookstartu z rozpočtu MKZ Jeseník.
Ad 5. Jubilanti
V měsíci červnu byly členky komise přát celkem 23 jubilantům:
80 let
85 let
90 let
10

7

4

95 let

100 a více let

2

0

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí.
Ad 6. Porodné – dotazníkové šetření
V sobotu 13. června 2020 se uskutečnilo vítání občánků, kdy 15 respondentů z řad rodin, které
obdržely porodné, odevzdalo vyplněné anonymní dotazníky s 15 otázkami.














První otázka směřuje k plánování narození dalšího dítěte. Převažuje zde varianta určitě ne (5),
spíše ne (3) a zároveň varianta nevím (4) oproti variantám určitě ano (1) a spíše ano (2).
Druhá otázka se ptá po zájmu o stavební parcelu na rodinný domek. Většina dotázaných
odpověděla spíše ano (9) a spíše ne (3), nevím (2) a určitě ne (1).
Třetí otázka mapovala potřebnost placeného hlídání dětí do 2 let věku, kdy opět většina by této
nabídky nevyužila – spíše ne (9) a určitě ne (4), a spíše ano pouze
Čtvrtá otázka směřovala k věku nástupu dětí do mateřské školy. Významnou převahou zvítězila
odpověď ve 3 letech (10) následována variantou ve 2 letech (3) a ve čtyřech letech (2).
Pátá otázka se ptala, zda ovlivňuje odpovědi u předchozích otázek ekonomická situace rodiny.
Mírnou převahu měly odpovědi určitě ne (5) před spíše ne a spíše ano obě po 4 a určitě ano (2).
Šestá otázka se věnovala oblasti využívání služeb zařízení, které zajišťují aktivity pro rodiny
s dětmi. Zde uvedlo 8 rodin, že mají zájem o využívání těchto služeb (určitě ano 8) a spíše ano
(2); nevím (3) a spíše ne (2).
Sedmá otázka je první otevřenou a ptá se po chybějících aktivitách pro rodiny s dětmi na území
města. Zde se velmi projevuje zejména neinformovanost obyvatel, protože mnoho uvedených
aktivit funguje, jen o nich rodiny evidentně neví.
Osmá otázka se dotazuje na informovanost o rodinných pasech. Zde se projevuje dost podobná
situace jako u předchozí otázky, kdy 7 dotázaných rodin uvedlo, že nemá dostatek informací
(určitě ne 7 a spíše ne (4) a spíše ano (3) i přesto, že jsou opakovaně v měsíčníku Naše město
zveřejňovány informace o rodinných pasech. Přesto by mohlo v rámci předání informací
na vítání občánků dojít také k předání informačních letáků o rodinných pasech.
Devátá otázka mapuje využívání nebo plány na využití slev v rámci rodinných pasů. Zde uvedlo
9 dotázaných, že neví. Z toho lze dovodit opět nedostatečnou informovanost o možnostech slev.
V následující desáté otázce měli dotázaní odpovědět na to, kde by uvítali slevy v rámci
rodinných pasů. Odpovědi jdou shrnout do dvou kategorií. První je soukromý sektor, kde lze
k těmto slevám těžko někoho přesvědčit (např. minigolf, welness apod.) a druhou jsou místa,
kde již slevy poskytovány jsou, ale vyplňující o tom evidentně neví. V návaznosti na to se
komise shodla, že by bylo vhodné v měsíčníku Naše město zveřejnit reakci na výstupy
dotazníku, kde budou shrnuty slevy v rámci rodinných pasů a další oblasti, kde se informace
nedostávají k příjemcům.
Jedenáctá otázka se dotazovala na spokojenost s počtem dětských koutků a dětských hřišť. Zde
většina - 10 dotázaných - uvedla varianty spíše ne (4) nebo určitě ne (6) a 4 spíše ano a určitě
ano (1).
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Dvanáctá otázka v návaznosti na předchozí mapuje lokality s chybějícími dětskými hřišti. Zde
odpověděli pouze 4 respondenti – všude, u fotbalového hřiště, nevím a nevím, spíše nikde
Třináctá otázka se zaměřila na bezpečnost a bezbariérovost města pro kočárky. Výsledek je
spíše pozitivní – spíše ano (7) a určitě ano (1), oproti spíše ne (4) a určitě ne (3).
Čtrnáctá otázka má za cíl pojmenovat konkrétní místa, kde je problém s bezbariérovostí.
Z budov v majetku města se prakticky pokaždé objevují budovy Městského úřadu Jeseník na
ulici Tovární i budova radnice, ale nejčastěji je zmiňována budova Karla Čapka (Ipos).
Patnáctá otázka se ptá na další konkrétní věci, které dotázaní postrádají pro rodiny s dětmi.
I odpovědi na tuto otázku zodpověděla jen část respondentů - 8 z 15. Je možné shrnout do dvou
kategorií. První jsou komerční aktivity, které město realizovat nemůže nebo nemá možnost je
ovlivnit (prodejna kočárků, restaurace s kvalitním dětským koutkem) a druhou pak kategorií
jsou lidé, kteří nemají adekvátní informace (akce pro děti, více poskytovatelů služeb a aktivit
pro děti, dospělé seniory, větší dětská herna příměstský tábor). Neposlední kategorií jsou
investiční akce – zimní stadion, zřízení jeslí .

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí

Ad 7. Diskuze, náměty, různé
Ad 7.1. Plán jednání komise na II. pololetí 2020
Členky komise se domluvily na termínech jednání komise ve II. pololetí 2020 – 15.9., 13.10., 10.11. a
15.12.
Závěry a úkoly
1. Zpracovat zápis z jednání komise – A. Kalinová
Termín: 30.06.2020
2. Svolat schůzku ke zpracování zakotvení podpory rodiny – A.Šosová Řehová, A. Kalinová,
J. Kovalčík
Termín: 31.07.2020
3. Svolat další jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci na 15. 09 .2020
ve 14:15 hod., zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 167/1 – A. Kalinová
Termín: 08.09.2020

V Jeseníku dne 29.06.2020
Zapsala: Alena Kalinová
Zápis ověřila: Alena Šosová Řehová
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