Zápis z jednání
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 6/2013
konaného dne 5. 12. 2013
Přítomni:
1. Ladislav Nechvátal

7. Vítězslav Schrek (předseda)

2. Pavla Kučerová

8. Jiří Hormandl

3. Jaromír Pospíchal

9. Jiří Vondráček (místopředseda)

4. Karel Borek

10. Věra Bartuňková

5. Kamil Vejvoda

11. Jiří Bína (tajemník)

6. Petr Korčák
Nepřítomni (omluveni):
1. Ladislav Nováček

3. Zdeňka Marková

2. Jan Kasal
Hosté:
1. Věra Švarcová (OSV)
2. Slávka Dokulilová (KOUS)
Program:
1. Zahájení, kontrola úkolů, schválení zápisu;
2. Návrh plánu činnosti na rok 2014 – obecnější diskuze k tomu, na jaká témata
by se měla komise zaměřit;
3. Diskuse, různé;
4. 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. Konstatoval, že dle počtu
přítomných členů, je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu jednání, který byl
10 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
Vítězslav Schrek omluvil nepřítomnost Petra Krčála, radního pro oblast sociálních věcí
a prorodinné politiky.
Jiří Bína provedl rekapitulaci stavu řešení úkolů z minulého jednání komise.
Jiří Bína dále informoval, že na MPSV je otevřena výzva na začleňování osob ohrožených
sociálním vyloučením z důvodu příslušnosti k romské menšině. Odbor sociálních věcí do této
výzvy v současné době zpracovává projekt. Z tohoto projektu by byly financovány některé
sociální služby zaměřené tímto směrem.
Vítězslav Schrek se vyjádřil k výzvě na začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením
z důvodu příslušnosti k romské menšině, a vznesl podnět:

-

Vytvořit pracovní skupinu s cílem připravit do června 2015 strategii řešení této
problematiky v roce 2014 – 2020 (komplexní řešení s komplexními výstupy);
Zapojit do pracovní skupiny romskou komunitu.

K podnětu Vítězslava Schreka na vytvoření pracovní skupiny a k problematice romské menšiny
se rozvinula rozsáhlá diskuse členů komise. Z diskuse vyplynulo, že by bylo dobré zaměřit
se především na dospívající romskou komunitu, spolupráci s firmami, doprovodnou sociální
činnost a na vzdělávání pracovníků, kteří pracují s romskou menšinou (např. naučit se jejich
jazyk).
2. Návrh plánu činnosti na rok 2014 – obecnější diskuze k tomu, na jaká témata
by se měla komise zaměřit
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína sdělil, že návrh plánu činnosti je připraven ve stejné struktuře jako pro rok 2013,
je rozdělen na jednotlivá čtvrtletí s tím, že dle aktuální potřeby je možné plán činnosti v průběhu
roku doplnit.
Okomentoval jednotlivé body návrhu plánu činnosti.
I. čtvrtletí 2014
- Financování provozu poskytovatelů sociálních služeb v Kraji Vysočina v roce 2014
- Postup při provedení aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
s účinností od roku 2015
- Akční plán Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina
- Návrh na vyhlášení grantových programů na rok 2014
II. čtvrtletí 2014
- Přechod financování na kraje od roku 2015 - 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
- Nastavení sítě služeb pro uživatele s mentálním postižením
III. a IV. čtvrtletí 2014
- Financování poskytovatelů sociálních služeb v roce 2015
- Návrh grantových programů z Fondu Vysočiny na rok 2015
- Sociální politika kraje v kontextu stárnutí populace
- Informace o realizaci protidrogové politiky kraje
Na základě dotazu Karla Borka objasnil Jiří Bína bod „Přechod financování na kraje od roku
2015“. Jiří Vondráček navrhl, aby se tímto bodem zabývaly i odbory Krajského úřadu Kraje
Vysočina. Uvedl, že toto není pouze záležitostí sociální komise.
Jiří Vondráček navrhl upravit plán činnosti na rok 2014 takto:
- Upřesnění znění bodu „Přechod financování na kraje od roku 2015 - postup při dalším
nastavení systému dotačního řízení (v souvislosti s novými podmínkami MPSV
a zvyšováním transparentnosti) - prověření možností získání finančních zdrojů pro
některé činnosti související s poskytováním sociálních služeb v jiných rezortech ve
spolupráci s ostatními odbory krajského úřadu
- Doplnění o bod „Hospicová péče na území Kraje Vysočina“
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Následně členové komise diskutovali o hospicové péči, financování provozu poskytovatelů
sociálních služeb v Kraji Vysočina a o výjezdních zasedáních. V příštím roce by se mělo
uskutečnit jedno až dvě výjezdní zasedání.
V průběhu jednání se ze zasedání se omluvil člen komise Ladislav Nechvátal.
Na zasedání se dostavila Věra Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí.
K návrhu plánu činnosti již nebyla vznesena žádná další připomínka ani návrh na doplnění.
V doplněné podobě a struktuře bude plán činnosti komise na rok 2014 předložen radě kraje
ke sválení.
Usnesení 035/06/2013/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 na
rok 2014 dle (doplněného) materiálu KSPP-06-2013-02, př. 1.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).
5. Diskuse, různé
Vítězslav Schrek podal následující informace:
- Memorandum o vyhlášení Kraje Vysočina prvním krajem bez výherních automatů – na
základě podkladů bude připraven materiál do RK a následně bude tento materiál
předložen v únoru 2014 do ZK.
- Byla spuštěna činnost pracovní skupiny zabývající se problematikou sociálního bydlení
v Jihlavě. Cílem pracovní skupiny je příprava pravidel a konceptu na sociální bydlení.
Jiří Bína pozval členy komise na předvánoční akci nazvanou „Barevné vánoce“, která
se uskuteční dne 12. prosince 2013 v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na čtvrtek 16. ledna 2013, od 10.00 hodin,
v restauraci Buena Vista (Třída Legionářů 24, Jihlava).
6. 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 Lenka Matysová dne 11. 12. 2013
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