Zápis z jednání
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 4/2014
konaného dne 22. 5. 2014
Přítomni:
1. Pavla Kučerová

7. Vítězslav Schrek (předseda)

2. Jaromír Pospíchal

8. Jiří Hormandl

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. Ladislav Nechvátal

3. Zdeňka Marková

2. Jan Kasal
Hosté:
1. Slávka Dokulilová (KOUS)
Program:
1. Zahájení, kontrola úkolů, schválení zápisu;
2. Přechod financování sociálních služeb z MPSV na kraje;
3. Spolupráce komise při realizaci projektu Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině;
4. Diskuze, různé;
5. 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, který byl 10 hlasy schválen.
K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 10 hlasy schválen.
Jiří Bína provedl rekapitulaci stavu řešení úkolů z minulého jednání komise.
2. Přechod financování sociálních služeb z MPSV na kraje
Členové komise obdrželi podkladové materiály na jednání.
K tomuto bodu programu byla pro členy komise připravena prezentace „Přechod financování od
roku 2015“, kterou Jiří Bína okomentoval.
Prezentace obsahovala tyto informace:
- Výchozí právní úprava – Zákon o sociálních službách, předpis č. 108/2006 Sb., § 101a;
- Žádost o poskytnutí dotace na příslušný rozpočtový rok předkládá ministerstvu kraj;
- Výši dotace kraji stanoví ministerstvo na základě procentního podílu kraje na celkovém
ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu

-

-

-

poskytování sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok. Dotace je účelově členěna
na dotaci na služby sociální péče a na dotaci na služby sociální prevence a poradenství;
Procentní podíl kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve
státním rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb ministerstvo podle stávající
právní úpravy stanoví na základě podílu kraje na:
a) celkové výši dotace požadované krajem,
b) objemu vyplácených příspěvků (zákon není v tomto bodě přesně formulovaný – podle
výkladu MPSV jde o příspěvky na péči),
c) kapacitách poskytovaných sociálních služeb.
Formulace je velmi obecná a varianty výpočtu MPSV měly vždy pro některé kraje
negativní důsledky. Proto došlo ke kompromisu, podle kterého by se procentní podíl
stanovil napevno podle historie posledních tří let. Bude to 5,30 % pro Kraj Vysočina.
Kraj předloží ministerstvu do 30. dubna příslušného rozpočtového roku průběžný přehled
o čerpání dotace a do 15. února následujícího rozpočtového roku konečný přehled
o čerpání dotace za příslušný rozpočtový rok;
Bližší podmínky pro čerpání dotace stanoví prováděcí právní předpis;
Problémy právní úpravy;
Návrh novely;
Cílový stav z hlediska MPSV;
Diskutované principy pro přechodné období.

K přechodu financování sociálních služeb z MPSV na kraje bude dne 23. 5. 2014 probíhat
diskuse na MPSV.
Vítězslav Schrek uvedl, že pro dobré fungování tohoto systému by měla kritéria, která budou při
výpočtu žádosti ze strany krajů, zrcadlit motivační systém, který by měl zohledňovat
hospodárnost a efektivitu práce v sociálních službách v kraji. Nastavená kritéria by měla být
motivační pro všechny, kteří sociální služby poskytují (zřizovatelé, ředitelé, neziskové
organizace atd.).
Jiří Bína sdělil, že prozatím není vzorec na procentní podíly krajů po přechodu financování
stanoven. Pro nejbližší dva až tři roky bude nejlepší současný stav.
Vítězslav Schrek se dotázal na řešení spolupodílu na financování sociálních služeb ze strany
obcí.
Jiří Bína odpověděl, že toto téma bylo řešeno, a již byla uvedena i určitá procentuální míra.
V tomto případě je třeba, aby bylo přechodné období. Jakékoli finanční částky se paušálně
obtížně používají. MPSV zatím s financemi pracovalo jako s podílem z územních rozpočtů.
O nastavení těchto pravidel budou probíhat jednání.
3. Spolupráce komise při realizaci projektu Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Projekt Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina, zkrácený název
Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině
Jiří Bína uvedl, že Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina k 1. 4. 2014 zahájil
realizaci individuálního projektu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Projekt je zacílen na systémovou podporu služeb sociálně vyloučeným skupinám obyvatel
(rodinám i jednotlivcům) se specifickým zřetelem na jejich příslušnost k romské menšině.
Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro sociální začleňování příslušníků sociálně
vyloučených romských komunit zajištěním dostupnosti, kvality a kontroly začleňujících služeb.
Předpokládané časové období realizace projektu je do 30. 6. 2015.
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Rekapitulace kroků dle klíčových aktivit (KA):
Od 15. 4. 2014 byl přijat koordinátor aktivit Lumír Bartů, od 2. 6. 2014 nastoupí projektový
a finanční manažer Lukáš Zerza. Pro účely projektu se stále hledají vhodní konzultanti.
KA1 – Zpracování analýzy sociálně vyloučených romských lokalit
Sleduje se situaci a postup prací na celorepublikové koncepci sociálně vyloučeních lokalit,
kterou zpracovává společnost GAC, z důvodu vhodnosti zohlednění jejich aktivity do zadání
analýzy pro potřeby kraje. V nejbližší době bude podstoupena konzultace, aby mohl být vybrán
zpracovatel.
KA2 – Platforma pro řízení procesu integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit
Je vytvořen seznam potenciálních členů, již proběhlo jejich oslovení, aktivně se v současné
době hledá zejména alespoň jeden zástupce romské komunity. Předpokládá se ještě před
letními prázdninami svolat první úvodní jednání v budově krajského úřadu.
KA3 – Podpora poskytování sociálních služeb
Služby terénní programy a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Třebíč a Jihlava)
vysoutěženy v souladu s harmonogramem projektu a příslušné smlouvy uzavřeny s účinností od
1. 4. 2014. Dodavatelem je Diecézní charita Brno, resp. Oblastní charita Jihlava a Oblastní
charita Třebíč. Specifika cílové skupiny (osoby od 15 let …), lze zmínit působnost služby TP.
Charita má zpracovaný harmonogram pravidelných výjezdů do terénu.
KA4 - Podpora členů platformy, vzdělávání pracovníků veřejné správy a poskytovatelů služeb
Naplánovány úvodní semináře (z projektu mají být uspořádány 4 jednodenní semináře), první
proběhl 20. 5. 2014 na téma Multikulturní přístup – romské tradice a zvyky.
KA5 – Pilotní ověření procesu sociálního začleňování příslušníků cílové skupiny
Na základě analýzy a vyjednávání s místními aktéry (zejména terénními pracovníky a zástupci
místních samospráv) budou do konce srpna 2014 vybrány dvě sociálně vyloučené skupiny
příslušníků romského etnika ve dvou lokalitách.
O dalším postupu budou členové komise informováni.
Informace o činnosti platformy dle projektové žádosti
Primárním nástrojem k dosažení stanoveného cíle bude vytvoření stálé platformy aktérů, kteří
spolupůsobí při řešení problematiky sociálního vyloučení příslušníků romské menšiny
a souvisejících dopadů. Bude ustanovena regionální platforma pro politiku romské integrace
v Kraji Vysočina. Nejprve bude ustanovena řídící skupina cca 5 lidí, která vytipuje další vhodné
osoby pro skupinu odborníků, případně aktivistů, která by byla v počtu 12 – 15 osob schopna
navrhnout zcela konkrétní kroky ke zlepšení soužití romské menšiny s majoritní společností
a aktivity a projekty, vedoucí k efektivnějšímu začleňování Romů do společnosti. Základem je
široká diskuze aktérů, kteří hledají cestu ke zlepšení stávající situace, která v ČR vede
k eskalaci společenských konfliktů.
Platforma, založená na pravidelném setkávání, informování (komunikaci) a vzdělávání
relevantních aktérů sociálního začleňování na krajské a lokální úrovni, zajistí realizátorovi
projektu bázi pro vytýčení krátkodobých a dlouhodobých priorit a sdílení inovativních postupů
umožňujících ad hoc řešení potenciálních konfliktních situací přímo v místech (zejména alokací
zdrojů), a to v situaci, kdy se Kraj Vysočina stává cílovým místem migrace romské menšiny
z důvodů dostupnosti bydlení v odlehlejších obcích s málo funkční infrastrukturou. Široká
diskuze by měla vygenerovat a pojmenovat jednotlivé oblasti intervence (priority) a v nich návrhy
na konkrétní aktivity (opatření, projekty). Navrhovaná skupina může začít pracovat i bez zásahů
legislativy, na které se často především samosprávy „vymlouvají“. Základem je diskuze, výměna
názorů, zkušeností, vzájemná oponentura jednotlivých návrhů na aktivity a opatření.
Smyslem platformy je vytvoření stálé komunikační báze, umožňující lokálním aktérům
identifikovat a řešit konkrétní situace spojené se sociálním vyloučením Romů s přihlédnutím na
krajskou dimenzi této problematiky a minimalizovat rizika přesouvání problému z místa na místo.
V takovémto posílení schopnosti nalézat řešení spatřujeme principiální přínos projektu.
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Pasáže projektu upravující ustavení a činnost platformy:
- Platforma bude sestavena řídící skupinou cca 5 lidí na základě jednání s odborníky
i představiteli místních samospráv v průběhu dubna a května 2014.
- Počet členů platformy: 12 - 15, pracovníci orgánů veřejné správy, zástupci místních
samospráv, zástupci cílové skupiny, zástupci poskytovatelů sociálních služeb a NNO,
školství, zaměstnanost a dalších segmentů spolupůsobících ve prospěch sociálního
začleňování.
- Postavení platformy: částečně dobrovolný tým. Činnost platformy bude řídit koordinátor
aktivit.
- Úkoly platformy: Monitorovat situaci v celém kraji. Projednávat aktualizaci koncepčních
dokumentů kraje, stanovení krátkodobých a dlouhodobých priorit, doporučení záměrů
opatření a projektů na místní úrovni, nastavení sítě služeb, možnosti čerpání dotačních
prostředků z EU i z vnitrostátních rozpočtů a další otázky spojené s politikou sociálního
začleňování příslušníků romského etnika. Také plány sociálního začleňování pro
konkrétní lokality budou mít možnost získat doporučující stanovisko platformy.
- Za účelem podpory procesů řízení politiky sociálního začleňování bude činnost platformy
soustředěna především na následující činnosti:
1) Stálá konference k průběžným či finálním výstupům analýz a jejich implementaci
mezi členy platformy a dalšími aktéry se stálým přístupem,
2) Pravidelná setkání členů platformy,
3) Aktualizace strategického dokumentu kraje.
- Výstupy: Aktualizovaný strategický dokument kraje. – jedná se o Strategie integrace
sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina; podklady a analýzy budou též částečně
využitelné pro aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina
pro období počínaje rokem 2015, kdy se bude usilovat o koordinaci postupu s projektem
kraje zaměřeným na aktualizaci střednědobého plánu.
- Harmonogram realizace klíčové aktivity: od června 2014 do konce projektu.
- Realizační tým včetně časové dotace: všichni členové realizačního týmu včetně
odborných konzultantů.
Jiří Bína vyzval členy, aby dávali své podněty na to, s kým jednat, nebo koho přizvat na jednání.
Vítězslav Schrek uvedl, že na práci v projektu jsou vyčleněny finanční prostředky na odměny.
Členové komise dále diskutovali o problému se zapojením zástupce romské komunity
do projektu, upozornili na riziko spojené s uveřejňováním určitých výsledků analýz (příkladem
je zveřejnění mapy vyloučených lokalit zpracované na základě analýzy v roce 2006).
Úkol: Rozesílat členům komise pozvánky na vzdělávací akce a semináře.
Odpovědnost: Jiří Bína, koordinátorka
Úkol: Rozeslat členům komise seznam členů platformy.
Odpovědnost: Jiří Bína, koordinátorka
Termín: 26. 6. 2014
Jiří Bína uvedl, že členy platformy se stanou z členů komise Vítězslav Schrek a Jaromír
Pospíchal. Vítězslav Schrek vyzval případné další zájemce o účast v platformě (po jednání
komise nabídl svou účast Kamil Vejvoda).
Usnesení 008/04/2014/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o projektu Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
V době hlasování nebyl přítomen Ladislav Nováček.
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4. Diskuze, různé
Výzva k podávání žádostí o dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální
pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby byla radou schválena.
Za komisi sociální a pro oblast protidrogové politiky byly do hodnotící komise delegováni Kamil
Vejvoda a Věra Bartuňková.
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na čtvrtek 26. června 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 26. 5. 2014
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