Zápis z jednání
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 4/2013
konaného dne 12. 9. 2013
Přítomni:
1. Pavla Kučerová

7. Jiří Vondráček (místopředseda)

2. Karel Borek

8. Věra Bartuňková

3. Ladislav Nováček

9. Zdeňka Marková

4. Kamil Vejvoda

10. Jiří Bína (tajemník)

5. Petr Korčák
6. Vítězslav Schrek (předseda)
Nepřítomni (omluveni):
1. Ladislav Nechvátal

3. Jiří Hormandl

2. Jaromír Pospíchal

4. Jan Kasal

Hosté:
1. Petr Krčál (člen Rady Kraje Vysočina)
2. Věra Švarcová (OSV)
3. Slávka Dokulilová (KOUS)
4. Jaroslav Ţák (Oblastní charita Třebíč)
5. Eliška Klimešová (Oblastní charita Třebíč)
6. Tereza Jaklová (KOUS Vysočina)

Program:
1. Zahájení, kontrola úkolů, schválení zápisu;
2. Návrh na zařazení terénní sluţby AL PASO VYSOČINA do sítě podporovaných
sociálních sluţeb;
3. Seznámení s činností pracovní skupiny KOUS zaměřené na dobrovolnictví a informace
o realizaci projektu Dosluţ;
4. Nabídka vyuţití hotelu v obci Vír na domov pro seniory;
5. Ţádost Federace rodičů a přátel sluchově postiţených, o. s. o financování sociálních
sluţeb;
6. Informace o působení organizace Místní sociální sluţby, o.p.s.;
7. Věcná náplň projektu „Vysočina první kraj bez výherních hracích automatů“;
8. Postup při schvalování návrhu Akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky;
9. Diskuze, různé;
10. Závěr.

1. Zahájení, kontrola úkolů, schválení zápisu
Vítězslav Schrek, předseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje
Vysočina, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné a hosty. Představil členům komise paní
Slávku Dokulilovou (zástupkyni Koordinačního uskupení nestátních neziskových organizací
Vysočiny) a novou koordinátorku komise Lenku Matysovou. Konstatoval, ţe dle počtu
přítomných členů, je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu jednání, který byl 8
hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny ţádné připomínky.
Jiří Bína provedl rekapitulaci stavu řešení úkolů z minulého jednání komise.
Úkol: Rozeslat členům komise Smlouvu obsahující podmínky poskytování pomoci Potravinové
banky Vysočina, o. s.
Odpovědnost: tajemník, koordinátorka
Termín: 31. 10. 2013

2. Návrh na zařazení terénní služby AL PASO VYSOČINA do sítě podporovaných
sociálních služeb
Členové komise obdrţeli s předstihem podkladové materiály.
Vítězslav Schrek sdělil, ţe tento bod navazuje na jednání komise č. 02/2013, kdy členové
komise diskutovali o zařazení terénní sluţby AL PASO VYSOČINA do sítě podporovaných
sociálních sluţeb v Kraji Vysočina. Na tomto jednání nebylo zařazení doporučeno s tím, ţe
poskytovatel bude pozván na některé z dalších jednání komise a dostane moţnost poskytnout
podrobnější informace o své činnosti.
Na jednání komise byli jako hosté pozváni vedoucí pracovníci Oblastní charity Třebíč Jaroslav
Ţák a Eliška Klimešová, kteří zajišťují realizaci terénního programu.
Jaroslav Ţák seznámil členy komise se základní charakteristikou a fungováním projektu terénní
sluţby AL PASO VYSOČINA.
Základní charakteristika projektu
Projekt je zaměřen na pomoc lidem vracejícím se z výkonu trestu s doprovázením při
odstraňování překáţek, které jim brání v sociálním začleňování.
Projekt reaguje na tyto negativní trendy
- Česká republika. má vysoký index vězeňské populace – 214 osob na 100 000 obyvatel.
ČR je co do indexu, svědčícího o účinnosti trestní politiky, společně s Polskem čtvrtá
nejhorší mezi státy EU.
- Alarmující je i fakt, ţe v ČR počet recidivistů mezi trestně stíhanými osobami také stále
roste, podle některých údajů jsou dvě třetiny vězeňské populace tvořeny lidmi, kteří svou
trestnou činnost často i bagatelní, opakují.
V roce 2011 provedl projekt AL PASO průzkumné šetření u uţivatelů sluţby a identifikoval tři
největší problémy v rámci sociálního začleňování.
1. Zadluţenost
2. Práce
3. Bydlení
Realizace projektu v 1. pololetí 2013
 Rozšířil se počet věznic, se kterými AL PASO spolupracuje. Ve věznicích se uskutečňují
besedy s cílem prvokontaktu s odsouzenými a navázáním vztahu spolupráce.
 Poskytovatel obdrţel od metodika oddělení výkonu vazby a trestu pozvání na společné
setkání se sociálními pracovníky ze všech věznic ČR, kde bude moţnost představit
projekt AL PASA a domluvit se na další spolupráci.
 Rozvoj spolupráce s většinou sociálních kurátorů v oblasti předávání informací.
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V roce 2013 bylo AL PASO registrováno jako sociální sluţba, kde je kladen velký důraz
na práci se zaváděním standardů kvality, revizi základních dokumentů a procesů práce
s uţivateli sluţeb, na kterém se podílí všichni pracovníci projektu. V rámci revize
základních procesů a dokumentů je zde snaha o zpřesnění vykazování jednotlivých
činností.
Statistický přehled výkonnosti služby:
Na počátku roku 2013 počítal projekt práci s přibliţně 100 uţivateli sluţeb a předpokládalo se
přibliţně s 500 intervencemi v jejich prospěch. V první polovině roku bylo osloveno více jak 100
vězněných osob z Kraje Vysočina, v 6 věznicích a s dalšími jsou vyjednávány besedy v druhé
polovině tohoto roku. Smlouvu uzavřelo přibliţně 50 osob, bylo poskytnuto více jak 800 výkonů
ve prospěch uţivatelů sluţeb. V počtu na kontaktovaných uţivatelů sluţby se negativně projevila
amnestie prezidenta republiky v lednu letošního roku. Uţivatelé sluţby nebyli připraveni na
nečekané propuštění z výkonu trestu a nepodařilo se s nimi „ošetřit“ kritických prvních 24 hodin
„na svobodě“ a udrţet další kontakt. Po amnestii se vyprázdnili věznice, byly odpuštěny tresty
atd. Ve druhé polovině roku se AL PASO pokusí zaměřit na větší propagaci sluţby.
Eliška Klimešová uvedla příběh mladé ţeny, která byla odsouzena a díky pomoci zaměstnanců
AL PASA se po návratu z výkonu trestu mohla znovu začlenit do společnosti.
Členové komise diskutovali zejména o tom, zda sluţba AL PASO VYSOČINA není pouze
suplováním práce kurátorů, nebo práci kurátorů doplňuje.
Jiří Vondráček podal návrh na přeposlání dopisu Sekce sociálních kurátorů Ministerstvu vnitra
a vyţádání si jejich stanoviska.
Petr Krčál vystoupil s návrhem na uskutečnění jednání, za účasti Odboru sociálních věcí
Krajského úřadu Kraje Vysočina, zaměstnanců AL PASA a pověřených pracovníků obcí
s rozšířenou působností.
Na zasedání se dostavila členka komise Pavla Kučerová.
Usnesení 023/04/2013/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
poskytnutí dotace ve výši 250 tis. Kč na rok 2013 organizaci AL PASO VYSOČINA.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (2 proti, 0 se zdrţel).
Usnesení 024/04/2013/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
vyjasnit vztahy mezi státní správou a samosprávou při zajišťování a financování péče zaměřené
na osoby vracející se z výkonu trestu, jako podmínku pro zařazení terénní sluţby AL PASO
VYSOČINA do sítě podporovaných sociálních sluţeb v Kraji Vysočina.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrţel).

3. Seznámení s činností pracovní skupiny KOUS zaměřené na dobrovolnictví a informace
o realizaci projektu Dosluž
Členové komise obdrţeli s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína informoval, ţe Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina
na svém prvním jednání v letošním roce doporučila spolupráci kraje na projektu „Dobrovolnictví
a veřejná sluţba obcí – Jak na to?“ a souhlasila
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se spoluprací Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky rady kraje s pracovní
skupinou dobrovolnických center v rámci projektu;
 s účastí zástupce této pracovní skupiny jako hosta na jednáních komise.
Také pracovní skupina KOUS se na svých jednáních věnovala tématu spolupráce s krajem
i otázce propojení své činnosti s výše uvedeným projektem. Součástí tohoto projektu je tzv.
typový projekt, který se realizuje přímo v pilotním kraji a který jiţ nemá přesah do jiných pilotních
míst projektu. Podoba tohoto typového projektu s názvem „Dosluţ“ byla projednána v pracovní
skupině. První téma jednání pracovní skupiny při naplňování typového projektu bylo zavedení
jednotného vykazování dat o dobrovolnické činnosti.
Na jednání komise byla jako host pozvána paní Tereza Jaklová (zástupce KOUS Vysočina).
Tereza Jaklová nejprve představila pracovní skupinu Dobrovolnictví pro Vysočinu (dále DpV).
Vznik pracovní skupiny
Pracovní skupina Dobrovolnictví pro Vysočinu (dále DpV) vznikla v roce 2011. Nyní je pod
záštitou Koordinačního uskupení neziskových organizací Vysočiny (KOUS, o.s.). Vedoucím
pracovní skupiny je Bc. Barbora Švaříčková.
Hlavní cíle pracovní skupiny
Podpora a stabilizace dobrovolnictví na Vysočině, propagace dobrovolnictví a pracovní skupiny,
vzdělávání členů, zajištění finanční podpory pro oblast dobrovolnictví na území kraje aj.
Aktivity pracovní skupiny
Pracovní skupina se schází pravidelně třikrát ročně za účelem sdílení informací a novinek
o dobrovolnictví. Během svého působení pracovní skupina zmapovala akreditované
dobrovolnické programy v Kraji Vysočina a nabídla organizacím členství v pracovní skupině.
Členové pracovní skupiny pravidelně prezentují ve zpravodaji KOUSu své aktivity. V rámci
skupiny funguje výměna aktuálních informací prostřednictvím e-mailu. V listopadu 2012 se
uskutečnilo plánované vzdělávání členů s názvem Personalistika (nejen) v dobrovolnictví.
Jedním z výstupů z roku 2012 byla společná statistika dobrovolníků a počtu dobrovolnických
hodin v dobrovolnických programech členských organizací.
Členové pracovní skupiny
Centrum pro rodinu Vysočina, Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích, FOKUS Vysočina,
Hodina H, o. s., Hospicové hnutí – Vysočina, o. s., Oblastní charita Jihlava, Oblastní charita
Třebíč, Oblastní charita Ţďár nad Sázavou, Sdruţení Nové Město na Moravě, o. s.,
STŘED, o. s.
DpV a Kraj Vysočina:
Stav dobrovolnictví v Kraji Vysočina není systematicky popsán, jsou regiony, ve kterých
nefungují dobrovolnická centra a potenciální dobrovolníci nemají pro svou činnost systematickou
podporu. Spolupráce mezi Krajem Vysočina, dobrovolnickými centry, městy a veřejností kraje je
spíše nahodilá, není dlouhodobě plánována a není nikde metodicky zaznamenána. Komise
sociální a pro oblast protidrogové politiky (poradní orgán rady kraje) schválila spolupráci
s Pracovní skupinou DpV a lze předpokládat, ţe bude v rámci svých kompetencí spolupracovat
na naplnění cílů pracovní skupiny a na naplnění cílů typového projektu. Na realizaci typového
projektu se bude podílet odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina, protoţe Kraj
Vysočina je pilotním místem projektu.
Cíle typového projektu:
Navázání systémové spolupráce mezi novými subjekty (Kraj Vysočina/Dobrovolnictví pro
Vysočinu/dobrovolnická centra/města/veřejnost) a metodické popsání této spolupráce jako
dobré praxe.
Dílčí cíle:
1. Zapojit pracovní skupinu Dobrovolnictví pro Vysočinu do činnosti Komise sociální a pro
oblast protidrogové politiky Kraje Vysočina (dále Komise) za účelem získání větší
podpory dobrovolnické činnosti a systémového rozvoje dobrovolnictví.
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2. Zpracovat popis současného vyuţití dobrovolnictví na území Kraje Vysočina (kde a jaké
organizace, města vyuţívají dobrovolnictví).
3. Zavést jednotný systém vykazování dat o dobrovolnické činnosti.
4. Zmapovat moţností propagace ve spolupráci s Krajem Vysočina a dohodnutí systému
spolupráce.
5. Zmapovat systém oceňování dobrovolníků v kraji.
Realizace
Realizace cílů bude zajištěna prostřednictvím pracovních setkání na úrovních:
 Setkání členů pracovní skupiny DpV, v případě potřeby budou přizváni hosté (KOUS,o.s.,
Kraj Vysočina apod.).
o Na setkáních budou jednotlivé cíle a témata rozpracována, mapována
a diskutována tak, aby ze všeho vyšly jasné výstupy a doporučení.
 Setkání zástupců Kraje Vysočina a zástupců pracovní skupiny DpV.
o DpV poskytuje Kraji Vysočina materiály o fungování dobrovolnictví v kraji
a spolupracuje na systémovém uchopení dobrovolnictví.
o DpV ve spolupráci s Krajem Vysočina dohodne moţnosti propagace
dobrovolnictví, členů pracovní skupiny. Bude nastavena spolupráce na propagaci
do období po skončení projektu.
 Účast zástupce pracovní skupiny DpV na jednání Komise.
o Zástupce hájí zájmy dobrovolnictví, zájmy členů pracovní skupiny, pokud je třeba
předkládá potřebné informace.
Plánované výstupy projektu:
1. Zástupce pracovní skupiny DpV se účastní jako host jednání Komise sociální a pro
oblast protidrogové politiky Kraje Vysočina, přináší na tato jednání podněty z oblasti
dobrovolnictví a spolupracuje s Komisí na realizaci činností vedoucích k rozvoji
dobrovolnictví v Kraji Vysočina.
2. Kraji Vysočina je poskytnut pracovní skupinou DpV materiál o fungování dobrovolnických
center, o způsobu fungování dobrovolnictví v kraji. Konkrétním výstupem je mapa
rozmístění dobrovolnických organizací a návrh následného vyuţití.
3. Materiál popisující jednotný systém získávání dat o dobrovolnické činnosti.
4. Materiál mapující propagaci dobrovolnictví. Po dobu projektu probíhá systematická
propagace dobrovolnictví po celém regionu. Došlo ke konkrétnímu uchopení spolupráce
mezi DpV a krajem. Je nastavena spolupráce i po ukončení projektu.
5. Materiál mapující způsoby oceňování dobrovolníků v Kraji Vysočina.
Očekávané dlouhodobé výsledky spolupráce:
Tato forma kooperace umoţní vytvoření dlouhodobě funkčního systému spolupráce mezi
zapojenými subjekty. Předpoklad, ţe nastavená spolupráce bude po skončení projektu nejen
pokračovat, ale bude i dále rozvíjena. Jejím přímým důsledkem bude rozvoj dobrovolnictví
v Kraji Vysočina. Dobrá praxe bude zavedena v nově zapojených organizací z nepokrytých
regionů.
Usnesení 025/04/2013/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o činnosti pracovní skupiny KOUS zaměřené na dobrovolnictví a informace o realizaci
projektu Dosluţ materiálů KSPP-04-2013-03, př. 1 a KSPP-04-2013-03, př. 2.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrţelo).
4. Nabídka využití hotelu v obci Vír na domov pro seniory
Členové komise obdrţeli s předstihem podkladové materiály.
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Jiří Bína informoval o tom, ţe radní Kraje Vysočina Mgr. et Bc. Petr Krčál obdrţel dopis
s nabídkou na vyuţití hotelu, který leţí v obci Vír a jiţ několik let není vyuţíván. Představitelé
obce navrhují vyuţití na domov pro seniory nebo na seniorské bydlení ve spolupráci s privátním
podnikatelem. Dopis však neuvádí, zajištění zdrojů financování.
Kraj Vysočina se pilotně účastní projektu optimalizace sociálních a zdravotních sluţeb a OSV
připravuje aktualizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních sluţeb. O těchto procesech budou
poskytnuty informace na dalším jednání komise, kdy budou ze strany realizátora projektu
připraveny podklady k jeho dalšímu průběhu.
V současné době je systém financování sociálních sluţeb v situaci, kdy není připraven na
financování dalších kapacit sociálních sluţeb v takovém rozsahu, jako je nový domov pro
seniory. Pokud by vzhledem ke stárnutí populace byla v dalším procesu plánování byla zjištěna
potřeba nárůstu kapacity pobytových sluţeb pro seniory, bylo by nutné zajistit potřebné finanční
prostředky a vybrat nejvýhodnější řešení.
Členové komise následně diskutovali o finanční podpoře rozvoje domovů pro seniory na malých
obcích. Z diskuze vyplynul návrh na předloţení přehledu čekacích dob na umístění seniorů
v domovech pro seniory. Jiří Bína uvedl, ţe výsledky přehledu čekacích dob mohou být
zkresleny tím, ţe někteří zájemci jsou vedeni ve více domovech a někteří zájemci si místa
rezervují s velkým předstihem.
Úkol: Připravit přehled čekacích dob v domovech pro seniory u příspěvkových organizací Kraje
Vysočina, případně přehled rozšířit o finanční analýzu cen pokojů v jednotlivých domovech.
Odpovědnost: tajemník
Termín: 31. 10. 2013
Usnesení 026/04/2013/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
nedoporučuje
rozšíření kapacity domovů pro seniory v okrese Ţďár nad Sázavou, před ukončením procesu
optimalizace sociálních a zdravotních sluţeb, pokud nebude takové rozšíření doporučeno
s posouzením všech moţných variant realizace a financování.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (1 proti, 0 se zdrţelo).
Usnesení 027/04/2013/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
na základě individuálního jednání podpořit rozšíření pečovatelské sluţby ve Víru, pokud to
z důvodu navýšení poptávky bude potřebné.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 1 se zdrţel).
5. Žádost Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. o financování sociálních
služeb
Členové komise obdrţeli s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína sdělil, ţe Federace rodičů a přátel sluchově postiţených, o.s. je organizace, která
poskytuje komplex sluţeb pro rodiny s dětmi se sluchovým postiţením i dospělé osoby se
sluchovým postiţením. Organizace má registrovány sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s
dětmi, odborné sociální poradenství a ranou péči.
V minulých letech byly sociální sluţby Federace rodičů a přátel sluchově postiţených, o.s.
financovány MPSV prostřednictvím dotačního programu podpory B. V roce 2013 však došlo ke
změně, kdy byla organizace pracovníky MPSV vyzvána k přeřazení odborného sociálního
poradenství a sociálně aktivizačních sluţeb pro rodiny s dětmi do programu podpory A. Z tohoto
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důvodu byla podána ţádost o dotace i na Kraj Vysočina, který ovšem ţádost nepodpořil. V srpnu
t. r. organizace podala ţádost opětovně, a to ve výši 9 935 Kč. Jedná se o 2 % podíl z celkových
nákladů na tuto sluţbu, které činí 589 740 Kč. Organizace v roce 2012 poskytla odborné sociální
poradenství 2 uţivatelům z Kraje Vysočina, v letošním roce to jsou k 31. 7. 2013 3 uţivatelé
sluţby. Sociální poradna zmíněné organizace sídlí v Praze, její sluţby jsou vyuţívány klienty
z celé republiky přes e – mail, SMS, skype a telefonicky. Sluţby sociální poradny vyuţívají
klienti, kteří jezdí do Prahy např. na nastavování sluchadel, kochleárního implantátu, pro
kompenzační pomůcky, apod.
Federace rodičů a přátel sluchově postiţených, o.s. není uvedena v síti poskytovatelů ve
Střednědobém plánu rozvoje sociálních sluţeb na rok 2012 – 2014, který byl schválen
usnesením zastupitelstva kraje č. 0482/05/2012/ZK ze dne 18. 9. 2012. Sociální sluţby pro
cílovou skupinu osob se sluchovým postiţením v rámci Kraje Vysočina zabezpečuje Svaz
neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Krajská organizace Vysočina, který poskytuje tlumočnické
sluţby, odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační sluţby pro seniory a osoby se
zdravotním postiţením a dále Centrum pro zdravotně postiţené Kraje Vysočina, které poskytuje
odborné sociální poradenství. Obě tyto organizace, mimo jiné, jsou financovány prostřednictvím
dotace na provozování sluţeb specializovaných na pomoc osobám se smyslovým postiţením,
kterou vyhlásila Rada Kraje Vysočina. Uţivatelé mohou s podporou tlumočnických sluţeb
vyuţívat také občanských poraden, jejichţ financování je v kraji zajištěno.
Usnesení 028/04/2013/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
nedoporučuje
zařazení odborného sociálního poradenství a sociálně aktivizačních sluţeb Federace rodičů
a přátel sluchově postiţených, o.s. do sítě podporovaných sociálních sluţeb v Kraji Vysočina
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrţelo).
Usnesení 029/04/2013/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
vyjednávání s vhodným subjektem o zařazení rané péče do komplexu sluţeb pro osoby se
smyslovým postiţením s tím, ţe financována bude pouze v případě jejího odůvodněného
čerpání.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrţelo).
6. Informace o působení organizace Místní sociální služby, o.p.s
Členové komise obdrţeli s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína informoval, ţe v oblasti sociálních sluţeb se v současné době mohou představitelé obcí
setkat s nabídkou pečovatelské sluţby od subjektu Místní sociální sluţby, o.p.s., který byl
zahájen v Jihomoravském kraji a poskytovatel má zájem rozšířit svou nabídku do dalších krajů.
Jedná se o pilotní projekt poskytování sociálních sluţeb, který bude zahájen od října 2013.
V rámci projektu se předpokládá vytvoření aţ necelého tisíce pracovních míst pečovatelek
v tomto regionu. Projekt je významně podpořen Úřadem práce z prostředků APZ na dobu dvou
let. Právě tato masivní podpora můţe mít vliv na stávající trhu poskytovatelů sociálních sluţeb
a na moţné znevýhodnění ostatních poskytovatelů, kteří jsou nyní financováni z prostředků
rozpočtů MPSV, kraje a obcí. Uvedený projekt můţe nabídnout zabezpečení pečovatelské
sluţby s dočasnou úsporou financí z těchto zdrojů. Sociální sluţby tohoto poskytovatele zatím
nejsou zařazeny ve střednědobém plánu rozvoje sociálních sluţeb.
Jiří Vondráček podal návrh na zaslání dopisu Úřadu práce v Brně, konkrétně paní Marii
Cackové, s dotazem na jejich krátkodobé financování tohoto projektu.
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Usnesení 030/04/2013/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
Informace o působení organizace Místní sociální sluţby, o.p.s, a
doporučuje
radě kraje odeslání dotazu ředitelce Úřadu práce v Brně paní Marii Cackové.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrţelo).
7. Věcná náplň projektu „Vysočina první kraj bez výherních hracích automatů“
Členové komise obdrţeli přímo na zasedání podkladový materiál.
Jiří Bína podal informaci o tom, ţe na minulém zasedání komise bylo doporučeno radě kraje
iniciovat jednání o projektu „Vysočina první kraj bez výherních hracích automatů“.
Věcná náplň projektu „Vysočina první kraj bez výherních hracích automatů“ však nebyla
diskutována a pro další iniciativu je nutné jeho obsah navrhnout. Návrh musí být koncipován
v podobě, která vychází z kompetencí a moţností kraje.
Rozhodování o zákazu provozování výherních hracích automatů náleţí do samostatné
působnosti obcí. Při tomto rozhodnutí budou posuzovat jeho rozpočtové dopady a další aspekty
provozování legálního hazardu, včetně rizika jejich povolení v jiných obcích, které upřednostní
výnosy z nich před morálními aspekty. Za vhodný postup bylo navrţeno schválení a vyhlášení
memoranda, k němuţ se budou mít moţnost připojovat obce, které se rozhodnou vyhlásit na
svém území zákaz provozování výherních hracích automatů. Získají tak vzájemnou veřejnou
podporu a jejich postoj se bude opírat o společné stanovisko kraje a připojených obcí.
Memorandum – návrh k připomínkám:
Zastupitelstvo kraje schválilo toto memorandum o vyhlášení Kraje Vysočina prvním krajem bez
výherních hracích automatů. K tomuto memorandu se mohou svým prohlášením připojovat
jednotlivé obce Kraje Vysočina, pokud se rozhodnou pro vyhlášení zákazu provozování
výherních hracích automatů na svém území. Připojení se k memorandu je dobrovolným krokem
obce, která cítí zodpovědnost za kvalitu ţivota na svém území.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina vycházelo z níţe uvedených východisek.
 Provozování výherních hracích automatů přináší do veřejných rozpočtů významné
příjmy, které jsou však pouze zlomkem prostředků, o které svou účastí v hazardu přijdou
obyvatelé kraje a které pak chybí v jejich rodinných rozpočtech.
 Získávání rozpočtových prostředků na úkor obyvatel a rodin z legálního hazardu je
v rozporu s principy Národní sítě zdravých měst, do níţ jsou kraj i mnohé obce
z Vysočiny zapojeny. To platí také, pokud jsou takto získané prostředky pouţity na rozvoj
kultury, sportu nebo k jiným veřejně prospěšným účelům, protoţe při jejich získávání byli
mnozí lidé připraveni nejen o přístup k takovým hodnotám, ale v některých případech
přišli i o moţnost řádně uspokojovat své běţné ţivotní potřeby.
 Hazard představuje ohroţení pro stabilitu rodin a pro soudrţnost mezi generacemi, tedy
pro jedny z nejvyšších hodnot, které se snaţíme na úrovni kraje i obcí prosazovat.
 Patologická závislost na hazardu můţe být v mnoha případech příčinou kriminality, která
ohroţuje ostatní občany a přináší další společenské náklady sniţující hodnotu výnosů
přitékajících do veřejných rozpočtů.
 Legalizovaný hazard má do ţivota rodin a občanů výraznější negativní dopad neţ hazard
provozovaný nelegálně v skrytu.
 Účinný zákaz hazardu lze prosadit pouze společně, protoţe zákaz výherních hracích
automatů v jedné obci můţe ztratit své účinky a jeho správnost můţe být zpochybněna
vlivem jejich povolení v jiné obci.
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Výše uvedené formulace jsou pracovním návrhem a vzhledem k jejich významu lze očekávat
ještě mnoho jednání a diskuzí o jejich konečné podobě, pokud se podaří vyhlášení memoranda
prosadit.
Usnesení 031/04/2013/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky
doporučuje
radě kraje schválení memoranda s obsahovým zaměřením dle materiálu KSPP-04-2013-07.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrţelo).
8. Postup při schvalování návrhu Akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky
Členové komise obdrţeli s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína sdělil, ţe strategie protidrogové politiky předpokládá, ţe k její realizaci budou
schvalovány dvouleté akční plány. Nyní je třeba v orgánech kraje projednat akční plán na roky
2014 a 2015. Přílohou materiálu je první pracovní verze akčního plánu, přičemţ členové komise
budou mít moţnost jej připomínkovat v termínu, který je vyjednáván i v návaznosti na termín
příštího zasedání. Zároveň budou informováni o vypořádání připomínek dalších partnerů v této
oblasti, zejména poskytovatelů sociálních sluţeb a pracovníků příslušných městských úřadů.
Vítězslav Schrek podal návrh na to, aby byl materiál doplněn důvodovou zprávou, která by
materiál zpřehlednila.
9. Diskuze, různé
Jiří Vondráček informoval o tom, ţe MPSV ukládá povinnost organizacím, které obdrţeli dotaci
na poskytování sociálních sluţeb, předloţit do 31. 8. 2013 výrok auditora a vyjádření auditora ke
způsobu účtování a pouţití dotace. Tyto organizace však provádějí audit hospodaření za celý
kalendářní rok, ale MPSV od nich vyţaduje audit přímo na přidělenou dotaci. Jiří Vondráček
podal návrh na odhad nákladů na provedené audity.
Jiří Bína odpověděl, ţe ne všichni poskytovatelé objednávají audit celé organizace, ale
objednávají si pouze výrok auditora. Bylo by dobré získat přehled o duplicitě.
Úkol: Odbor sociálních věcí zašle dotaz na MPSV, zda organizace, které provádí roční audit
hospodaření a poţádají v auditu o výrok auditora k poskytnuté dotaci, zda to bude povaţováno
za splnění podmínky vyplývající z rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Odpovědnost: tajemník
Termín: 31. 10. 2013
Jiří Bína informoval o tom, ţe v měsíci říjnu 2013 bude probíhat Týden sociálních sluţeb.

Termín příštího zasedání komise byl stanoven na čtvrtek 31. října 2013, od 10.00 hodin.
10. Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.
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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 Lenka Matysová dne 20. 9. 2013
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