Zápis z jednání
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 1/2014
konaného dne 16. 1. 2014
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):
1. Zdeňka Marková
Hosté:
1. Petr Piňos (člen Rady Kraje Vysočina)
Program:
1. Zahájení, kontrola úkolů, schválení zápisu;
2. Informace o projektu Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji
Vysočina;
3. Příprava Akčního plánu Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina;
4. Diskuze, různé;
5. 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, ţe dle počtu
přítomných členů, je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu jednání, který byl
11 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny ţádné připomínky.
Vítězslav Schrek přivítal a představil členům komise Petra Piňose, radního pro oblast
multikulturní spolupráce a neziskový sektor.
Jiří Bína omluvil nepřítomnost Petra Krčála, radního pro oblast sociálních věcí
a prorodinné politiky, Věry Švarcové, vedoucí odboru sociálních věcí a Slávky Dokulilové,
zástupce KOUS.
Jiří Bína informoval, ţe rada kraje na svém zasedání č. 2/2014 dne 14. 1. 2014 schválila plán
činnosti komise na rok 2014.

Na zasedání se dostavil člen komise Ladislav Nechvátal.
2. Informace o projektu Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji
Vysočina
Členové komise obdrţeli s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína uvedl, ţe odbor sociálních věcí podal na MPSV projekt zaměřený na začleňování
příslušníků romské menšiny. Dále seznámil členy komise s tímto projektem.
Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských komunit v Kraji
Vysočina zajištěním dostupnosti, kvality a kontroly sluţeb a prostřednictvím navazování
partnerství se subjekty veřejné správy i nestátními organizacemi za tímto účelem. Dostatečná
spolupráce a koordinace klíčových aktérů na regionální a místní úrovni povede k prevenci
a účinnějšímu hledání řešení problematiky sociálního vyloučení romských komunit.
Projekt je v souladu se zaměřením výše uvedené výzvy, tzn. je zacílen na systémovou podporu
sluţeb sociálně vyloučeným skupinám obyvatel (rodinám i jednotlivcům) se specifickým zřetelem
na jejich příslušnost k romské menšině. Podpora procesu sociálního začleňování v rámci
projektu spočívá mimo jiné ve zvýšení dostupnosti, kvality a kontroly poskytovaných sociálních
sluţeb. Primárním nástrojem k dosaţení stanoveného cíle bude vytvoření stálé platformy aktérů,
kteří spolupůsobí při řešení problematiky sociálního vyloučení příslušníků romské menšiny
a souvisejících dopadů. Fungování této platformy umoţní strategické plánování sluţeb, opatření
a činností zaměřených na podporu sociálního začleňování a prevenci eskalování společenských
konfliktů souvisejících se souţitím Romů s většinovou populací. Součástí projektu bude
vzdělávání poskytovatelů, uţivatelů sluţeb i aktérů zapojených do činnosti platformy. Cílem
vzniku platformy je vytvoření struktury partnerství mezi zástupci institucionální sféry, aktéry
přímo působícími v lokalitách a Romy (romskými rodinami) samotnými.
Primární cílovou skupinou projektu jsou sociálně vyloučení Romové, sekundární cílovou
skupinou poskytovatelé sociálních sluţeb, subjekty veřejné správy a další subjekty v oblasti
sociálního začleňování příslušníků romských komunit.
Přínosy a smysluplnost projektu:
Jedná se o první projekt kraje zaměřený speciálně na tuto oblast, který částečně navazuje na
individuální projekt kraje v oblasti podpory 3.1, tj. projekt Podpora vybraných sociálních sluţeb
na území kraje Vysočina – individuální projekt, realizovaný do 31. 5. 2013. Pokračující projekt
IP II kraje v rámci oblasti podpory 3.1 tuto cílovou skupinu neřeší, ţadatel prohlašuje, ţe
nedochází k duplicitě v cílových skupinách.
Projekt ukazuje směr, kterým by se řešení sociálního vyloučení romských komunit Kraje
Vysočina měla ubírat. Bude se na regionální úrovni zasazovat o šíření principu mainstreamingu
sociálního začleňování. V době, kdy se v určitých místech ČR projevuje společenské napětí, jeţ
je mimo jiné i přímým důsledkem sociálního vyloučení romských komunit, je zcela zásadní
projevit skutečnou snahu se nastalou situací zabývat, a to nejen zaváděním konkrétních
opatření, ale také budováním takového společenského diskurzu, který povede k posílení
společenské soudrţnosti všech obyvatel kraje. Projekt přispěje na regionální úrovni ke zlepšení
společenského klimatu, přičemţ prostředkem bude nastolení takové fungující politiky, která
skutečně zpomalí proces sociálního vylučování a zároveň zmírní důsledky tohoto procesu.
Neřešení současných problémů ve svém důsledku vyţaduje nakonec větší úsilí i vyšší finanční
náklady v neprospěch celé společnosti (např. kriminalita, udrţení veřejného pořádku a ochrana
občanů, zajištění dalších preventivních a krizových sluţeb).
Předpokládané datum zahájení realizace projektu je 1. 4. 2014 a předpokládané datum
ukončení realizace projektu je 30. 6. 2015. Celkový rozpočet projektu je přibliţně 10 mil. Kč.
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Tento projekt prošel na MPSV formálním hodnocením – hodnocením věcné přijatelnosti.
V současné době je předán k posouzení externím hodnotitelům. Jejich stanovisko bude známo
22. 1. 2014.
Petr Piňos pohovořil o svých zkušenostech v rámci spolupráce s romskou komunitou. Dále
sdělil, ţe od loňského roku byl započat monitoring práce s romskou problematikou. Velkým
problémem je absence jakékoli evidence na úrovni měst. Některá města se snaţí aktivně
přistupovat k této problematice (např. Ţďár nad Sázavou).
Členové komise následně diskutovali o nutnosti a velké důleţitosti zapojení Romů do tohoto
projektu. Nemůţe to být pouze projekt o Romech, ale projekt s Romy. Moţnost zapojení
romských koordinátorů. Jiří Bína uvedl, ţe jako partner bude osloven i úřad práce.
Vítězslav Schrek uvedl, ţe je velice důleţité, aby byl tým sloţen z lidí, kteří zde nebudou působit
pouze formálně, ale z lidí, kteří chtějí řešit tuto problematiku, nemají předsudky, mají na dané
věci profesní, filozofický či lidský zájem.
Usnesení 001/01/2014/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o projektu Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina dle
materiálu KSPP-01-2014-02.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 1 se zdrţel).
3. Příprava Akčního plánu Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina
Členům komise byl předloţen podkladový materiál na zasedání.
Jiří Bína sdělil, ţe odbor sociálních věcí pracuje na přípravě Akčního plánu Koncepce rodinné
politiky Kraje Vysočina. Zatím byla témata aktivit určených k naplňování koncepce projednávána
v pracovních skupinách vytvořených v rámci projektu rovnost na Vysočině.
Témata aktivit akčního plánu Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina:
Oblast 1: Podpora dotváření vhodných socio-ekonomických podmínek pro fungování rodin.
Cíl: Nabídnout takovou formu a rozsah podpory a pomoci, které prospívají soudrţnosti rodiny
a současně respektují její autonomii. Podpora kraje rozšiřuje státní sociální podporu rodiny
a dotýká se jednotlivých ţivotních fází rodiny. Podpora rodiny nepomáhá jen ke zvládání nároků
kladených na ţivot v rodině, ale pomáhá rodině vytvářet hodnoty, z nichţ čerpá celá společnost.
Aktivity:
 Udrţitelnost systému Rodinných pasů a Seniorpasů, moţné zvýhodnění vícečlenných
a třígeneračních rodin – posílení komunikace s poskytovateli slev.
 Nastavení víceletého financování některých prorodinných aktivit, koordinace dotačních
titulů.
 Zlepšovat přístupnost veřejných prostor pro invalidní občany a maminky s kočárky.
 Rozvoj sítě Familypointů a Seniorpointů, případně vhodného pro maminky s dětmi na
úřadech, poliklinikách nebo při čekání na veřejnou dopravu.
 Rozvoj sociálního bydlení.
 Motivace organizací, které připravují programy v oblasti prorodinné politiky.
 Podpora akcí zaměřených na společné trávení času rodin např. vstup jenom s dítětem,
Rodinný den v parku apod.
 Zohledňovat ve školském systému potřeby rodin cizinců.
 Podpora tvorby koncepcí obcí.
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Oblast 2: Podpora slaďování pracovního a rodinného života.
Cíl: Cílem podpory je umoţnit rodičům sladění pracovního a rodinného ţivota, aniţ by museli
rezignovat na své rodičovství nebo na svou profesní seberealizaci.
Aktivity:
 Věnovat pozornost poţadavkům a potřebám firem a provádět vyhodnocení, zda se
veřejná sféra můţe podílet na jejich řešení.
 Rozvoj vyuţití flexibilních úvazků a práce na dálku.
 Soutěţ Firma přátelská rodině.
 Portál nabídek práce pro maminky a nabídek hlídání dětí.
 Propagace zaměřená na posilování společné odpovědnosti firem.
Oblast 3: Podpora žádoucích funkcí rodiny včetně podpory služeb pro rodiny.
Cíl: Podporovat sluţby napomáhající plnění funkcí rodiny, aniţ by byla dotčena její autonomie.
Aktivity:
 Koordinace dostupnosti sociálních, školských a prorodinných sluţeb z místního
i časového hlediska a informovanost o jejich dostupnosti.
 Zvyšovat informovanost o dění pro rodiny a seniory.
 Zvyšování finanční gramotnosti rodin.
 Programy na zvyšování rodičovských kompetencí.
 Podpora mateřských center.
 Rozšiřování vyuţití prostor pro volnočasové a vzdělávací aktivity pro obyvatelstvo.
 Podpora dalšího vzdělávání seniorů.
Oblast 4: Podpora prostředí přátelského celé rodině, spolupráce všech aktérů rodinné politiky,
medializace a propagace témat rodinné politiky.
Cíl: Podporovat informovanost médií a veřejnosti o všech aktivitách kraje a dalších subjektů na
podporu rodiny. Podporovat vzájemnou spolupráci různých aktérů RP za účelem vytvoření
prorodinného klimatu ve společnosti.
Aktivity:
 Podpora a osvěta dobrovolnictví. Svátek sousedů.
 Soutěţ o nejlepší počiny NNO v oblasti prorodinných opatření.
 Propagace problematiky, zvýšení informovanosti, zveřejňování příkladů dobré praxe,
organizování diskuzních setkání.
 Identifikace problémů souvisejících s nedostatečným sladěním rodinného a pracovního
ţivota a jejich faktických dopadů.
 Podpora rodinného a manţelského poradenství.
Další podněty:
Podpora nízkoprahových zařízení pro děti a mládeţ.
Podpora primární prevence rizikového chování.
Vítězslav Schrek k Akčnímu plánu Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina uvedl, ţe by bylo
vhodné logicky poskládat kategorie a podat určité měřitelné výstupy, jak rodinná politiky ovlivnila
za určité období kvalitu ţivota rodin a příslušníků rodin v Kraji Vysočina (např. kvantitativní
výstupy). Ukázat příklady dobré praxe a vyhodnotit v čem se něco podařilo udělat
a co se naopak nedaří. Výsledkem koncepce by mělo být zlepšení kvality ţivota rodin v kraji
a z toho by měl být dán určitý výstup.
Dále se vyjádřil k těmto aktivitám akčního plánu:
- Rozvoj sociálního bydlení.
 Bydlení mladých a začínajících rodin.
 Fungování nízkopříjmových rodin a sociálně znevýhodněných rodin.
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o Podpora nízkoprahových zařízení pro děti a mládeţ.
o Podpora primární prevence rizikového chování.
Členové komise následně diskutovali zejména o výstupech akčního plánu, o měřitelnosti
výstupů a Jan Kasal doporučil vyhlášení soutěţe „Obec přátelská rodině“.
Jiří Vondráček vznesl podnět, aby byl akční plán doplněn o termíny realizací aktivit
a o stanovení odpovědnosti.
Jiří Bína uvedl, ţe diskutované připomínky povaţuje za akceptovatelné. Dále vyzval členy
komise, ţe mohou v průběhu týdne zasílat na své náměty a připomínky k akčnímu plánu. Na
základě podnětů bude dopracovaný dokument předloţen na další jednání komise.
4. Diskuse, různé
Vítězslav Schrek vyzval členy komise, ţe mohou v průběhu roku 2014 podávat své náměty
a podněty na řešení určitých témat na jednání komise.
Jiří Bína se vyjádřil k projektu „Vysočina první kraj bez výherních automatů“. Projekt bude
doplněn o informace z obcí a budou s ním seznámeni předsedové politických klubů. Jednotlivé
politické kluby budou poţádány o svá stanoviska k projektu
Materiál bude případně předloţen na jednání zastupitelstva kraje dne 4. 2. 2014.
Jiří Vondráček poţádal na základě svého dotazu (viz zápis z jednání č. 4/0214) o písemnou
odpověď od MPSV, případně o rozeslání informace odboru sociálních věcí.
Členové komise dále diskutovali na téma elektronických aukcí v souvislosti s úsporami např.
energií. Bylo by vhodné dát prostřednictvím kraje na vědomí poskytovatelům sociálních sluţeb
moţnost, přihlásit se k elektronickým aukcím – například k těm, které realizují obce.
Vítězslav Schrek informoval, ţe byl všem členům komise elektronicky rozeslán materiál
Dodatečné podněty k jednání Valné hromady Potravinové banky Vysočina ze dne 18. 12. 2013
v Ledči nad Sázavou.
Jiří Bína doplnil, ţe rada kraje schválila na svém zasedání dne 14. 1. 2014 ţádost na poskytnutí
dotace občanskému sdruţení Potravinová banka Vysočina o. s. na podporu činnosti.
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na čtvrtek 6. března 2014, od 10.00 hodin.
5. 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 20. 1. 2014
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