Zápis z jednání
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 1/2013
konaného dne 24. 1. 2013
Přítomni:
1. Ladislav Nechvátal

8. Vítězslav Schrek (předseda)

2. Pavla Kučerová

9. Jiří Hormandl

3. Jaromír Pospíchal

10. Jan Kasal

4. Karel Borek

11. Jiří Vondráček (místopředseda)

5. Ladislav Nováček

12. Věra Bartuňková

6. Kamil Vejvoda

13. Jiří Bína (tajemník)

7. Petr Korčák
Nepřítomni (omluveni):
Zdeňka Marková
Hosté:
1. Věra Švarcová (OSV)
Program:
1. Zahájení;
2. Vzájemné představení členů komise, očekávání, organizační záležitosti;
3. Představení odboru sociálních věcí;
4. Informace o nejdůležitějších tématech přecházejících z minulého volebního období;
5. Návrh plánu činnosti na rok 2013;
6. Podpora rozvoje dobrovolnické činnosti;
7. Informace o financování sociálních služeb v roce 2013;
8. Diskuze, různé;
9. Závěr.
1. Zahájení, kontrola úkolů, schválení zápisu
Vítězslav Schrek, předseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje
Vysočina, přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval,
že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu, který byl 12 hlasy schválen.
Vítězslav Schrek informoval o zavedené praxi týkající se zasílání podkladových materiálů na
jednání komise a požádal členy komise o stanovisko, zda požadují zasílání podkladových
materiálů v tištěné podobě nebo zda jim stačí elektronická forma. Na zasedání komise bude
vždy k dispozici jeden výtisk podkladových materiálů pro předsedu komise a jeden výtisk pro
ostatní členy komise. Podkladové materiály budou také během jednání promítány pomocí
dataprojektoru.
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Usnesení 001/01/2013/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
schvaluje
zasílání podkladových materiálů pro svá jednání v elektronické formě.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Členové komise se shodli, že z každého zasedání komise se bude pořizovat zápis, jehož
součástí budou přijatá usnesení. Zápis vždy podepisuje předseda a tajemník komise, a to poté,
co na následujícím zasedání je v úvodu jednání odsouhlasen.
Usnesení 002/01/2013/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
rozhoduje
pořizovat z jednání komise zápis, jehož součástí budou i přijatá usnesení komise.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
2. Vzájemné představení členů komise, očekávání, organizační záležitosti
Jednotliví členové komise, Věra Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, tajemník
a koordinátorka komise se vzájemně představili.
Jiří Bína omluvil nepřítomnost Petra Krčála, radního pro oblast sociálních věcí a prorodinné
politiky.
Členové komise se shodli, že Petr Krčál a Věra Švarcová budou na zasedání komise zváni jako
hosté.
Vítězslav Schrek sdělil, že komise se nebude scházet o letních prázdninách a v průběhu roku se
uskuteční 5-6 zasedání, z nichž některá budou výjezdní a členové komise tak budou mít
možnost seznámit se se sociálními zařízeními, která fungují v Kraji Vysočina.
Dále uvedl, že by byl rád, kdyby stejně jako v minulém volebním období fungovala činnost
pracovních skupin, ve kterých by byla řešena konkrétní aktuální témata. Rád by také, aby měli
členové komise přístup k informacím o činnosti krajského úřadu a krajské samosprávy v oblasti
sociálních věcí a měli možnost vyjádřit se s předstihem k důležitým podkladovým materiálům.
Komise by zároveň měla přenášet své podněty vůči odboru sociálních věcí a vedení kraje.
3. Představení odboru sociálních věcí
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína podkladový materiál okomentoval a uvedl, že se jedná o informativní materiál, který
nepředpokládá přijetí usnesení.
Odbor sociálních věcí je v současné době složen ze tří oddělení:
- oddělení sociálních služeb (vedoucí Jiří Bína),
- oddělení sociální ochrany a prevence (vedoucí Marie Nápravníková),
- oddělení sociální správy (vedoucí Helena Šteflová).
V současné době je připravena organizační změna, kterou vznikne oddělení rodinné a seniorské
politiky a rozvoje služeb.
Jiří Bína také informoval o hlavních činnostech, kterými se odbor zabývá. Jedná se zejména o:
- zprostředkování náhradní rodinné péče,
- metodická činnost pro výkon sociálně-právní ochrany dětí,
- podpora zajišťování prevence rizikového chování ve školách,
- zřizovatelská působnost k příspěvkovým organizacím kraje v sociální oblasti,
- plánování rozvoje sociálních služeb,
- financování provozu poskytovatelů sociálních služeb,
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grantové programy a finanční podpora rodinné politiky, dobrovolnictví, apod.,
registrace poskytovatelů sociálních služeb a kontrola registračních podmínek,
koordinace protidrogové politiky,
koordinace boje proti sociálnímu vyloučení a romské integrace,
příprava a realizace evropských projektů v uvedených oblastech (rodinná a seniorská
politika, transformace pobytových služeb, financování služeb sociální prevence,
financování prevence rizikového chování ve školách).

4. Informace o nejdůležitějších tématech přecházejících z minulého volebního období
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
V návaznosti na činnost komise v minulém volebním období uvedl Jiří Bína několik témat, která
byla předmětem jednání, a buď nebyla uzavřena anebo je nutné se k nim vracet s ohledem na
další vývoj:
- financování sociálních služeb a plánování jejich rozvoje,
- podpora a rozvoj dobrovolnictví,
- příprava na stárnutí populace,
- pokrytí území kraje pečovatelskou službou,
- aktualizace koncepčních dokumentů kraje v oblasti rodinné politiky, sociálního
začleňování a protidrogové prevence,
- transformace pobytových sociálních služeb,
- transformace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
Členové komise pak diskutovali zejména o financování sociálních služeb a systému víceletého
financování. Shodli se, že plánovat financování sociálních služeb je třeba s ohledem na
avizované změny v systému národního financování sociálních služeb a možnostmi nového
programového období EU.
Jiří Bína doplnil, že současný zákon o sociálních službách předpokládá, že v určité podobě
přejde systém financování z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“) na kraje
již od roku 2014. Kraje požádají MPSV o souhrnnou dotaci, po schválení státního rozpočtu bude
celková dotace, ze které již budou vyplývat poměry rozdělení finančních prostředků na jednotlivé
sociální služby, přidělena konkrétnímu kraji. V kompetenci zastupitelstva kraje pak bude
rozhodnout o poskytnutí jednotlivých dotací. Pokud by měla tato změna vstoupit v účinnost,
muselo by se ještě v letošním roce začít pracovat na aktualizaci střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb.
Jan Kasal vznesl dotaz, zda je možné zavést v Kraji Vysočina víceleté financování jako
v Jihomoravském kraji. Jako hlavní problém víceletého financování vidí Jiří Bína v tom, že
stěžejním zdrojem bývají dotace ze státního rozpočtu a vzhledem k tomu, že financování
sociálních služeb není mandatorní výdaj, není zaručeno, že finanční prostředky poskytnuté
v daném roce, budou ve stejné výši jako v roce předchozím. Kraj Vysočina přistoupil k pilotnímu
projektu v případě služeb pro osoby se smyslovým postižením. Kraj provedl výběr dodavatelů
služeb na 2 roky a vzhledem k tomu, že tato skupina sociálních služeb je financována pouze
z rozpočtu kraje, je možno letos garantovat poskytovatelům služeb stejnou finanční podporu
jako v loňském roce.
Členové komise hovořili také o systému víceletého financování v Jihomoravském kraji, ten má
však odlišné podmínky. V souvislosti se změnami v systému financování bude téma ještě
diskutováno.
Usnesení 003/01/2013/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
schvaluje
výčet stěžejních témat jako východisko pro jednání komise sociální a pro oblast protidrogové
politiky v období 2013 – 2016:
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financování sociálních služeb a plánování jejich rozvoje s ohledem na avizované změny
v systému národního financování sociálních služeb a možnostmi nového programového
období EU,
- podpora a rozvoj dobrovolnictví,
- příprava na stárnutí populace,
- pokrytí území kraje pečovatelskou službou,
- aktualizace koncepčních dokumentů kraje v oblasti rodinné politiky, sociálního
začleňování a protidrogové prevence,
- transformace pobytových sociálních služeb,
- transformace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Návrh plánu činnosti na rok 2013
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína okomentoval plán činnosti tak, jak je na jednotlivá čtvrtletí roku 2013 připraven.
I. čtvrtletí 2013:
- Financování provozu poskytovatelů sociálních služeb v Kraji Vysočina v roce 2013.
- Činnost pracovních skupin – členové komise budou informováni o činnosti pracovních
skupin, které byly sestaveny z poskytovatelů sociálních služeb pro potřeby zpracování
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, bude dána možnost členům komise
zapojit se do jednotlivých pracovních skupin.
- Proces transformace a humanizace pobytových služeb v Kraji Vysočina – pod vlivem
celostátních plánovacích dokumentů a s podporou integrovaného operačního programu
se Kraj Vysočina snaží o to, aby co nejvíce klientů z ústavů sociální péče dostalo
možnost přiblížit se k životu v běžné sociální skupině. Z prostředků Evropské unie jsou
stavěny rodinné domy, ve kterých žije maximálně 6 klientů v jedné domácnosti. Komise
bude pravidelně informována o vývoji projektu a fungování provozu těchto zařízení.
- Podpora a propagace dobrovolnictví.
- Rozvoj sociálních služeb určených k podpoře pracovních aktivit klientů se zdravotním
postižením a s duševním onemocněním.
- Návrh na vyhlášení grantových programů na rok 2013.
II. čtvrtletí 2013:
- Příprava na stárnutí populace – politika kraje ve vztahu k seniorům.
- Postup při provedení aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
(proběhne v letech 2013 až 2014).
- Postup při dalším nastavení systému dotačního řízení (v souvislosti s novými
podmínkami MPSV a zvyšováním transparentnosti).
- Naplňování koncepčních materiálů kraje, např. v oblasti rodinné politiky, protidrogové
politiky, začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením.
- Pokrytí území kraje pečovatelskou službou.
- Zabezpečení hospicové péče na území kraje – prozatím byla předmětem podpory
zejména terénní péče, ale bude potřeba koncepčně nastavit také lůžkovou hospicovou
péči v Kraji Vysočina.
III. a IV. čtvrtletí 2013:
- Financování poskytovatelů sociálních služeb v roce 2014.
- Příprava rozpočtu kraje na rok 2014.
- Návrh grantových programů z Fondu Vysočiny na rok 2014.
V průběhu roku je možnost v případě potřeby plán činnosti aktualizovat, případně vnášet nová,
aktuální témata na jednání komise.
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Jaromír Pospíchal navrhl provázat téma přípravy na stárnutí populace s problematikou vzniku
pracovních příležitostí.
Členové komise se shodli, že tato problematika bude zařazena jako samostatný bod na některé
zasedání komise, ale nebude se přidávat do plánu činnosti.
Usnesení 004/01/2013/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje schválit plán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje
Vysočina na rok 2013 dle materiálu KSPP-01-2013-05, př. 1.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Podpora rozvoje dobrovolnické činnosti
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína podal informaci, že Kraj Vysočina již několik let podporuje prostřednictvím dotací
dobrovolnická centra na svém území. Podpora umožňuje hradit významnou část nákladů na
koordinaci a zaškolení dobrovolníků, kteří díky této podpoře mohou v sociálních službách
působit zdarma.
Uvedl také, že Kraj Vysočina se stal pilotním místem projektu „Dobrovolnictví a veřejná služba
obcí – Jak na to?“ Realizátorem projektu je Národní síť Zdravých měst ČR a partnerem HESTIA
– Národní dobrovolnické centrum, o. s. Projekt je příležitostí čerpat ze zkušeností jiných
samospráv, z informací ze zahraničí a z komunikace pracovních skupin složených
z dobrovolnických center působících v různých regionech ČR. Vzhledem k tomu, že stěžejní
rozvoj dobrovolnictví se odehrává v sociální oblasti, je vhodné, aby komise sociální a pro oblast
protidrogové politiky hrála jako poradní orgán rady hlavní roli při zapojení do projektu. Pracovní
skupina KOUSu (Koordinační uskupení nestátních neziskových organizací), která se zaměřuje
na různé aspekty dalšího fungování a rozvoje dobrovolnické činnosti, by plnila roli pracovní
skupiny v rámci projektu. Zástupce delegovaný pracovní skupinou by byl zván jako host komise
na jednání, na jejichž program bude téma dobrovolnictví navrženo. Člen komise, který se bude
věnovat tomuto tématu, by byl zároveň zván na jednání pracovní skupiny. Komise by dostávala
pravidelné informace o realizaci a výstupech projektu. Prostřednictvím komise by rada kraje
dostávala také doporučení v oblasti podpory dobrovolnické činnosti.
Členům komise budou rozeslány doplňující informace přímo z pracovní skupiny.
Usnesení 005/01/2013/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
spolupráci kraje na projektu „Dobrovolnictví a veřejná služba obcí – Jak na to?“ dle popisu
uvedeného v materiálu KSPP-01-2013-05, př. 1;
souhlasí
- se spoluprací komise sociální a pro oblast protidrogové politiky s pracovní skupinou
dobrovolnických center v rámci projektu a
- s účastí zástupce této pracovní skupiny jako hosta na jednáních komise při projednávání
daného bodu.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Informace o financování sociálních služeb v roce 2013
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína sdělil, že mezi stěžejní zdroje financování sociálních služeb patří dotační řízení MPSV,
rozpočet kraje a obcí a u některých služeb také úhrady od klientů. Mohou zde figurovat také dílčí
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příjmy, např. z úřadu vlády, ministerstva zdravotnictví, veřejných sbírek, dotací z nadací
a nadačních fondů.
Přidělené dotace z MPSV jsou vypláceny v několika termínech, kdy dochází ke zpoždění
jednotlivých splátek a nelze odhadnout datum faktického vyplacení první splátky dotace. Dotaci
MPSV proto nelze použít k financování provozu na počátku kalendářního roku a pokud
poskytovatelé nemají k dispozici prostředky z jiných zdrojů, bývá zpravidla ohrožena jejich
platební schopnost. U příspěvkových organizací kraje lze tuto situaci řešit poskytnutím příspěvků
na provoz zahrnutých v rozpočtu kraje na leden ve výši jejich měsíční potřeby krytí nákladů.
Nestátní neziskové organizace však tuto možnost nemají, proto zastupitelstvo kraje schvaluje
poskytnutí první části dotací ze svého rozpočtu již na posledním zasedání zastupitelstva
předcházejícího roku.
Dotační řízení MPSV na rok 2013 ještě nebylo uzavřeno. V roce 2012 bylo poskytnuto do Kraje
Vysočina 318 mil. Kč, zatímco směrné číslo pro kraj v letošním roce činí zatím pouze 308 mil.
Kč. Velmi problematické je také ukončení evropského projektu na financování služeb sociální
prevence. Vzhledem k omezujícím možnostem navazujícího projektu nebudou některé ze služeb
od 1. 3. 2013 financovány touto cestou. V této souvislosti Jiří Bína uvedl, že u služeb
financovaných z individuálního projektu kraje bude chybět zhruba 40 mil. Kč za rok.
Usnesení 006/01/2013/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o financování sociálních služeb v roce 2013 dle materiálu KSPP-01-2013-07 a
doporučuje
radě kraje připravit návrh na financování těch služeb, které nebudou nadále pokračovat v režimu
individuálního projektu kraje.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
8. Diskuze, různé
Jiří Bína uvedl, že dne 21. března 2013 proběhne ve Žďáře nad Sázavou vyhlášení ceny
MOSTY. Cena je vyhlašována ve spolupráci s Národní radou zdravotně postižených a jsou
udělovány ceny za přínos k odstraňování bariér a sociálního začleňování. Akce se koná pod
záštitou paní Livie Klausové a moderovat ji bude Aleš Cibulka. Pozvánka na akci bude členům
komise rozeslána.
Jiří Bína informoval také o konferenci k rodinné politice, jejímž tématem bude slaďování
rodinného a pracovního života. Konference se uskuteční ve dnech 7. a 8. března 2013
a pozvánka bude členům komise taktéž zaslána.
Na stůl obdrželi členové komise dopis radního Petra Krčála, který byl adresován organizaci
Dotyk II, o. p. s. Tato organizace žádala o zařazení do sítě sociálních služeb. Komise tuto
žádost projednávala a nedoporučila zařazení do sítě sociálních služeb, protože služby, které
organizace nabízí, jsou již v Kraji Vysočina zastoupeny. Na základě tohoto rozhodnutí byl
organizaci odeslán dopis, který je členům komise předložen pro informaci.
Jiří Vondráček v této souvislosti uvedl, že by bylo vhodné, kdyby měli členové komise zpětnou
vazbu u všech žádostí, o kterých rozhodovali, zda rada kraje doporučení komise akceptovala či
nikoliv.
Na základě dotazu Jaromíra Pospíchala pohovořil Jiří Bína o aktivitách kraje vůči obcím v oblasti
protidrogové problematiky. Pozici protidrogového koordinátora bude od března naplno zajišťovat
Petr Švanda z OSV.
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Termíny dalších zasedání komise byly stanoveny na čtvrtek 14. března 2013 a 16. května
2013, od 10.00 hodin.
9. Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.

Vítězslav Schrek
předseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina

Jiří Bína
tajemník Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Dana Vrábelová dne 25. 1. 2013
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