Zápis z jednání
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 3/2014
konaného dne 24. 4. 2014
Přítomni:
1. Ladislav Nechvátal

7. Vítězslav Schrek (předseda)

2. Pavla Kučerová

8. Jan Kasal

3. Karel Borek

9. Jiří Vondráček (místopředseda)

4. Ladislav Nováček

10. Věra Bartuňková

5. Kamil Vejvoda

11. Jiří Bína (tajemník)

6. Petr Korčák
Nepřítomni (omluveni):
1. Jaromír Pospíchal

3. Zdeňka Marková

2. Jiří Hormandl
Hosté:
1. Petr Krčál (člen Rady Kraje Vysočina)
2. Věra Švarcová (OSV)
3. Alena Nosková (OSV)
4. Slávka Dokulilová (KOUS)
Program:
1. Zahájení, kontrola úkolů, schválení zápisu;
2. Koncepce budování Family Pointů v Kraji Vysočina;
3. Grantový program „Investujme v sociálních službách 2014“;
4. Finanční podpora provozu Senior pointů;
5. Informace o síti rané péče na území Kraje Vysočina;
6. Diskuze, různé;
7. Závěr.
1. Zahájení, kontrola úkolů, schválení zápisu
Vítězslav Schrek, předseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje
Vysočina, přivítal přítomné a zahájil jednání. Konstatoval, že dle počtu přítomných členů, je
komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu jednání a navrhl zařazení informací
o fungování Potravinové banky Vysočina, o. s. do bodu č. 6 „Diskuze, různé“. Program jednání
byl po tomto upřesnění 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné
připomínky a byl 9 hlasy schválen.
Vítězslav Schrek přivítal Petra Krčála, radního pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky.
Jiří Bína provedl rekapitulaci stavu řešení úkolů z minulého jednání komise.

Na zasedání se dostavil člen komise Jiří Vondráček.
Petr Krčál informoval o financování sociálních služeb v roce 2014, a o plánovaném financování
sociálních služeb v roce 2015. V roce 2015 je plánován přechod financování na kraje.
Předpokládá se, že se vše zvládne po stránce legislativní tak, aby bylo možno v červnu 2013
schválit metodiku a uskutečnit jednání se všemi poskytovateli sociálních služeb v kraji.
Ministerstvo práce a sociálních věcí („MPSV“) svolilo, že na činnosti spojené s financováním
sociálních služeb, které bude předávat krajům, uvolní finanční prostředky na dva zaměstnance
a od roku 2015 na dalšího zaměstnance na kontrolu. V souvislosti s těmito změnami dojde
k restrukturalizaci odboru sociálních služeb. V září 2014 by bylo dobré, doplnit metodiku
schválenou zastupitelstvem kraje o celostátní materiál metodiky rozdělování finančních
prostředků z MPSV a schválit vyhlášení výzvy. Přechod financování na kraje by měl být
projednán na příštím zasedání komise, a také v jednotlivých politických klubech.
MPSV schválilo všechny projekty transformace. Termín ukončení je zadán na listopad 2015.
Členové komise se shodli, že se na svém příštím zasedání budou zabývat přechodem
financování na kraje od roku 2015 (metodikou) a střednědobým plánem.
Vítězslav Schrek v průběhu jednání komise podal návrh na předřazení bodu č. 3 „Grantový
program Investujme v sociálních službách 2014“ před bod č. 2 „Koncepce budování Family
Pointů v Kraji Vysočina“.
2. Grantový program „Investujme v sociálních službách 2014“
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína uvedl, že Kraj Vysočina v rámci Fondu Vysočiny opakovaně vypisuje grantový program
„Investujme v sociálních službách“, který podporuje investice nestátního neziskového sektoru do
infrastruktury sociálních služeb – nákupy movitého vybavení anebo stavební úpravy objektů. Pro
rok 2014 byla pro tento grantový program alokována částka 2 mil. Kč.
Členové komise obdrželi přílohu k materiálu - znění výzvy grantového programu „Investujeme
v sociálních službách 2013“.
Jiří Bína navrhl, aby bylo znění výzvy grantového programu z předcházejícího roku projednáno
v diskuzi a s případnými připomínkami pro další znění výzvy doporučeno radě kraje k vyhlášení.
Vítězslav Schrek navrhl provést po realizaci tohoto grantového programu vyhodnocení efektivity
investiční podpory, a na základě tohoto vyhodnocení se zabývat návrhem na navýšení alokace.
Usnesení 005/03/2014/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje výzvu grantového programu Investujme v sociálních službách ve znění z roku 2013
uvedeném v materiálu KSPP-03-2013-03, př. 1.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Vítězslav Schrek v průběhu jednání komise podal návrh na předřazení bodu č. 4 „Finanční
podpora provozu Senior pointů“ před bod č. 3 „Koncepce budování Family Pointů v Kraji
Vysočina“.
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3. Finanční podpora provozu Senior pointů
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína sdělil, že Kraj Vysočina v roce 2013 poprvé finančně podporoval provoz tzv. Senior
Pointů. Jedná se o místo, kam může senior přijít a získat řadu informací z různých oblastí,
kterého se ho dotýkají, ať už půjde o kulturu, sociální služby, dopravu, ale také o vyhledání
kontaktů na právní nebo finanční poradnu. Myšlenkou Senior Pointu je také dosáhnout,
aby se senioři mohli na stabilním a k tomu vhodně uzpůsobeném místě dostávat
ke kvalitním informacím a především se navzájem setkávat.
Přístup kraje k financování předmětné činnosti vycházel z těchto zásad:
- V okrese Jihlava bude finančně podporován provoz senior pointu v rámci evropského
projektu a jeho udržitelnost bude po skončení projektu podporována z rozpočtu kraje.
- Pro ostatní okresy bude vyhlášena průběžná výzva k podávání žádostí o dotace na
provoz senior pointů pro města, která mohou podávat žádosti, pokud prokážou
připravenost provoz senior pointu zabezpečit.
- Podporován bude pilotně jeden senior point pro území každého z okresů v místě
s přirozenou spádovostí (v případě souběhu při splnění všech podmínek výzvy bude mít
přednost dříve podaná žádost).
- Výše podpory bude 15 000 Kč na měsíc provozu zařízení a bude poskytnuta městu
garantujícímu provoz senior pointu. Provoz může být spolufinancován zakládajícím
městem; prostředky bude možné použít na účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.
- Ve výzvě budou definovány minimální požadavky na fungování senior pointu: prostory
pro scházení seniorů, provozní doba, přítomnost informačního pracovníka alespoň 20
hodin týdně, dostupnost informací o sociálních službách, úřadech, institucích, veřejných
službách, kulturních nebo sportovních možnostech vyžití, systému seniorpas, kontaktech
na seniorské organizace a o případných dalších systémech pomoci a podpory seniorům.
Na základě výzvy vyhlášené v červenci 2013 kraj přispěl na celoroční provoz Senior Pointu
v Třebíči, který funguje od listopadu 2012 a měsíční počet návštěv v prvním pololetí roku 2013
dosahoval až 270.
Členové komise obdrželi přílohu k materiálu - znění výzvy k podávání žádostí o dotace na
podporu provozu senior pointů na území Kraje Vysočina z roku 2013.
Jiří Bína navrhl, aby bylo znění výzvy z předcházejícího roku projednáno v diskuzi
a s případnými připomínkami pro další znění výzvy doporučeno radě kraje k vyhlášení.
Členové komise v následné diskuzi vyjádřili tyto návrhy a tato doporučení:
- Rozšíření i pro menší obce, nejen pro obce s rozšířenou působností. (Tento návrh by měl
být diskutován pro příští roky.)
- Rozlišení základních a kontaktních Senior pointů (rozlišení podle místních poměrů
a potřeb). (Tento podnět bude aplikován v případě rozšíření podpory Senior pointů;
v současné době se počítá s pilotní podporou maximálně 4 kontaktních Senior pointů.)
- Zpětná vazba – efektivita a využití Senior Pointů (zpětná vazba a zkušenosti z fungování
Senior Pointu v Třebíči).
- Počet hodin s obsluhou (informační) a bez obsluhy (zda hodiny bez obsluhy mají
význam).
- Oddělení sociální a prorodinné oblasti z hlediska finančního v rámci vydávání prostředků
z rozpočtu kraje.
- Vymezení náplně ve výzvě, aby nedocházelo k překrývání služeb (např. občanské
poradny).
- Provázanost na obce, využití Senior Pointu jako nástroje v komunitním plánování. (Bude
zapracováno do výzvy.)
- Zapojení dobrovolníků. (Bude zapracováno do výzvy.)
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Usnesení 006/03/2014/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje Výzvu k podávání žádostí o dotace na podporu provozu senior pointů na území Kraje
Vysočina ve znění z roku 2013 uvedeném v materiálu KSPP-03-2013-04, př. 1 se zapracováním
připomínek na základě diskuze.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Koncepce budování Family Pointů v Kraji Vysočina
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Vítězslav Schrek přivítal Věru Švarcovou, vedoucí odboru sociálních věcí a Alenu Noskovou,
odbor sociálních věcí.
Věra Švarcová uvedla, že v Kraji Vysočina byla v roce 2012 zahájena realizace projektu „Žijeme
a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových
organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje“, jenž se snaží působit na změnu
podmínek pro slaďování pracovního a rodinného života v kraji. Jednou z klíčových aktivit
projektu je budování sítě míst přátelských rodině tzv. Family Pointů na území kraje. K tomu
účelu byla vytvořena Koncepce budování sítě Family Pointů v Kraji Vysočina. Tato koncepce je
součástí Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina, která byla přijata v roce 2012. Její obsah se
sestává ze dvou částí. V analytické části jsou představena základní východiska. V návrhové
části jsou popsány kompetence a odpovědnosti, principy fungování služby, dále jsou tu
obsaženy zkušenosti a hodnocení provozu kontaktního Family Pointu v Havlíčkově Brodě, který
funguje od roku 2013. Cenné jsou také informace týkající se nákladů na provoz kontaktního
Family Pointu, s nimiž je nutné do budoucna, po skončení projektu, počítat. Koncepce budování
Family Pointů v Kraji Vysočina, na jejímž zpracování se podíleli Kraj Vysočina coby realizátor
projektu společně s partnery projektu, kterými jsou Informační a poradenské centrum o.p.s.,
Centrum pro rodinu a sociální péči (pobočka v Brně, která má s provozováním Family Pointů
zkušenosti) a 6. SENSE s.r.o., otevírá nová témata k řešení a také prostor pro zkvalitňování
každodenního života obyvatel Kraje Vysočina s ohledem na udržitelný rozvoj Kraje Vysočina.
Členové komise obdrželi přílohu k materiálu „Koncepce budování Family Pointů v Kraji
Vysočina“. Alena Nosková tento materiál okomentovala.
Členové komise v následné diskuzi vyjádřili tyto připomínky a návrhy:
- Neakceptovatelnost věty v analytické části koncepce: „Aktuální politická situace
akcentuje jako hlavní téma rozpočtovou odpovědnost, která není vůči rodině příliš citlivá.“
(návrh na vyřazení této věty).
- Kdy a jak proběhl výzkum v Kraji Vysočina. Alena Nosková odpověděla, že výzkum
provedla společnost Dema a.s. v roce 2010 a podobný výzkum provedla ještě výzkumná
agentura Sociotrendy z Olomouce.
- Objasnění rozdílu mezi mateřskými centry a Family Pointy.
- Pokud má být Family Point servisním místem, měl by se klást menší důraz na
poskytované služby a zaměřit se na rozšíření provozní doby (např. o víkendech).
- Co je v rámci tohoto projektu z hlediska udržitelnosti udělat a zda toto rozšiřovat a někam
směřovat.
- Právním postavení Family Pointů - řešení do budoucna.
- Finanční náklady spojené s budováním Famlily Pointů v kraji (finanční náklady na mzdu
koordinátora).
- Financování aktivit (např. lektorů, kteří zde budou přednášet), může být zpochybněno
vzdělavateli.
- Zkušenosti s tím, jak vypadají Family Pointy v zahraničí.
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Úkol: Rozeslat členům komise elektronicky výsledky průzkumu výzkumné agentury Sociotrendy
a agentury Dema a.s..
Odpovědnost: Alena Nosková, koordinátorka
Termín: 22. 5. 2014
Věra Švarcová sdělila, že materiál společně s připomínkami a návrhy členů komise bude dán do
realizačního týmu, který připomínky a návrhy zapracuje do materiálu koncepce.
Ze zasedání se omluvili členové komise Kamil Vejvoda a Ladislav Nováček.
Usnesení 007/03/2014/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
odboru sociálních věcí zabývat se materiálem na základě připomínek a návrhů členů komise
a po jejich zapracování znovu předložil materiál komisi k projednání.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Ze zasedání se omluvila členka komise Věra Bartuňková.
5. Informace o síti rané péče na území Kraje Vysočina
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína uvedl, že na jednání komise č. 02/2014 dne 6. 3. 2014 byla vznesena žádost
o provedení analýzy zabezpečení sítě rané péče na území kraje. Členům komise byla
předložena podrobná analýza využití rané péče poskytované na území kraje s členěním podle
cílových skupin, které odráží specializaci poskytovatelů a srovnání využití rané péče podle
jednotlivých okresů. V budoucnu bude nutné této problematice věnovat pozornost.
Ze zasedání se omluvil člen komise Petr Korčák.
6. Diskuze, různé
Fungování Potravinové banky Vysočina, o. s.
Vítězslav Schrek informoval, že v roce 2013 vyjádřila komise podporu vzniku Potravinové banky
Vysočina, o. s., ale bylo upozorněno na některá možná rizika. V současné době je fungování
potravinové banky nedaleko od těchto rizik. Další fungování potravinové banky by mělo být
projednáno na dalším zasedání komise, kdy budou již známy výsledky kontroly.
Věra Švarcová uvedla, že smlouva byla s Potravinovou bankou Vysočiny, o. s. uzavřena na
jeden rok. V květnu 2014 bude provedena kontrolní skupinou odboru sociálních věcí kontrola
této potravinové banky. Pokud nebudou dodrženy všechny podmínky stanovené smlouvou, kraj
fungování potravinové banky pro další rok finančně nepodpoří.
Vítězslav Schrek seznámil členy o přípravě Operačního programu potravinové a materiální
pomoci 2014 – 2020.
Úkol: Rozeslat členům komise materiál „Operační program potravinové a materiální pomoci
2014 – 2020“.
Odpovědnost: koordinátorka
Termín: 22. 5. 2014
Jiří Bína pozval členy komise na konferenci Dostupné a stabilní bydlení - připravovaná
legislativa a příklady dobré praxe, která se uskuteční 5. června 2014 v kongresovém sále
budovy Krajského úřadu Kraje Vysočina.
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Na příští jednání komise bude zařazen bod „Informace o projektu Podpora sociální integrace
příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina“.
Ze zasedání se omluvil člen komise Karel Borek.
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na čtvrtek 22. května 2014, od 10.00 hodin.
7. 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 6. 5. 2014
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