
MĚSTO  JESENÍK
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JESENÍK
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis
 z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci dne 20. 06. 2017

Přítomni:  Marie Nováková,  Bc. Renata Plevová, Ing. Jan Rotter, Bc. Alena Řehová, MBA - členové  
                       komise
Omluveni: Vlasta Horáčková, Iva Malá 

Hosté:        Mgr. Jiří Kovalčík – vedoucí OSVZ
                

Program:

1. Zahájení
2. Obec přátelská seniorům 2017
3. Zajišťování pobytových sociálních služeb seniorského typu pro nižší věkové kategorie

Ad 1.  Zahájení 

Předsedkyně komise přivítala přítomné. 

Ad 2. Obec přátelská seniorům 2017
J. Kovalčík seznámil přítomné členy komise se soutěží Obec přátelská seniorům 2017, která byla v le-
tošním roce vyhlášena MPSV poprvé. Podmínkou bylo zpracování formuláře žádosti, který byl zároveň
pro vítězné obce žádostí o dotaci. Zpracování žádosti bylo poměrně náročné a žádost obsahovala také
množství příloh. Po odeslání žádosti se aktuálně čeká na výsledek, přičemž slibovaný termín výsledků
je počátek srpna letošního roku. V návaznosti na aktuální i nové aktivity v rámci žádosti byl rozpočet
žádosti stanoven ve výši cca 1,4 mil. Kč.

Stanovisko komise: Komise bere informace na vědomí.

Ad 3. Zajišťování pobytových sociálních služeb seniorského typu pro nižší věkové kategorie
V rámci cílové skupiny Centra sociálních služeb Jeseník (dále jen CSS) byla již opakovaně řešena otázka
poskytování služby cílové skupině mladší 65 let. Investiční projekt CSS měl jasně nastavenu cílovou
skupinu pro seniory nad 65 let, protože jednak vycházel z potřebnosti, která byla jasně zmapovaná a
navazuje na poskytování sociálních služeb CSS seniorům. Přesto se v několika jednotlivých případech
objevily žádosti o poskytnutí služby osobě mladší 65 let, což je mimo cílovou skupinu CSS a takové při-
jetí lze realizovat v případě zvlášť závažných důvodů, přičemž se jedná pouze o dočasné přijetí směřu-
jící ke zprostředkování jiné vhodné služby, kde osoba cílovou skupinu splňuje. Poskytování pobytové
sociální služby s sebou nese také další nové specifika, protože se může jednat o např. případy po cévní
mozkové příhodě, roztroušenou sklerózu, kdy tyto specifické případy vyžadují také specifickou péči a
přináší do poskytování sociální služby nové aspekty, které mohou při zvyšování počtu takových uživa -
tel vést až ke změně charakteru zařízení. Proto aktuálně i s projednání v Radě města Jeseník v roli zři-
zovatele CSS se nepočítá s tím, že by se měnila cílová skupina CSS ve službě domov pro seniory. Zá-
roveň je  však tato potřeba řešena v rámci  procesu plánování  sociálních služeb,  kdy se počítá s po-
drobnějším zmapováním potřebnosti, bez kterého nelze počítat s tím, že by Olomoucký kraj jako správ-
ce sítě sociálních služeb povolil zařazení nové kapacity lůžek. Následně by došlo na jednání s  posky-
tovateli sociálních služeb, zda by byl některý ochoten zřídit tuto novou službu. Zároveň však nejde pře-
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dem s jistotou předpokládat, jak tento proces dopadne. Zároveň je potřeba zmínit, že u specifických so-
ciálních služeb nelze garantovat to, že budou dostupné na území každého ORP s ohledem na udrži-
telnost systému financování sociálních služeb.

Stanovisko komise: Komise bere informace na vědomí.

Závěry a úkoly  
a) Zpracovat zápis z jednání komise – J. Kovalčík – do 26.09.2017
b) Svolat další jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci na září 2017
     Termín: 18.07.2017 – A. Kalinová  

Zapsala: Alena Kalinová

Ověřila: Alena Řehová
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