Zápis z jednání
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 5/2014
konaného dne 26. 6. 2014
Přítomni:
1. Ladislav Nechvátal

8. Jiří Hormandl

2. Jaromír Pospíchal

9. Jan Kasal

3. Karel Borek

10. Jiří Vondráček (místopředseda)

4. Ladislav Nováček

11. Věra Bartuňková

5. Kamil Vejvoda

12. Zdeňka Marková

6. Petr Korčák

13. Jiří Bína (tajemník)

7. Vítězslav Schrek (předseda)
Nepřítomni (omluveni):
1. Pavla Kučerová
Hosté:
1. Slávka Dokulilová (KOUS)
2. Stanislava Holbová (OSV)
Program:
1. Zahájení, kontrola úkolů, schválení zápisu;
2. Informace o financování sociálních služeb v roce 2014;
3. Přechod financování z MPSV na kraje;
4. Návrh na zřízení odlehčovací služby v Jihlavě;

5. Realizace soutěže „Podnik přátelský rodině“;
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 předsunutí bodu č. 5
„Realizace soutěže Podnik přátelský rodině“ před bod č. 3 „Přechod financování z MPSV na
kraje“. K projednání bodu č. 5 navrhl přizvat Stanislavu Holbovou, odbornou asistentku projektu
odboru sociálních věcí. Takto upravený program jednání byl 12 hlasy schválen. K zápisu
z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 12 hlasy schválen.
Vítězslav Schrek omluvil nepřítomnost Petra Krčála, radního pro oblast sociálních věcí
a prorodinné politiky, a Věry Švarcové, vedoucí odboru sociálních věcí.
Jiří Bína provedl rekapitulaci stavu řešení úkolů z minulého jednání komise.

2. Informace o financování sociálních služeb v roce 2014
Členové komise obdrželi podkladový materiál na jednání.
Jiří Bína uvedl, že financování sociálních služeb je v posledních dvou letech zatíženo především
dopady ukončení individuálního projektu na financování sociálních služeb prevence, které
negativně poznamenalo celý systém sociálních služeb. V roce 2013, byl individuální projekt
31. 3. ukončen, a Kraj Vysočina zvýšil své výdaje na dotace poskytovatelům sociálních služeb,
které nezřizuje, na částku převyšující 63 mil. Kč. Schválený rozpočet pro letošní rok pro skupinu
poskytovatelů sociálních služeb, které kraj nezřizuje, vyčleňoval částku 34 mil. Kč, která
odpovídá úrovni původně schváleného rozpočtu roku 2013 a která již byla rozdělena na
jednáních zastupitelstva v prosinci roku 2013 a v květnu letošního roku. Tehdy byly
upřednostněny zejména služby nestátních neziskových organizací, jejichž provoz byl nejvíce
ohrožen. V květnu z toho důvodu nemohly být schváleny dotace na pečovatelskou službu
a domovy pro seniory. V letošním roce je navíc nutné zabezpečit celoroční provoz sociálních
služeb z bývalého individuálního projektu oproti 9 měsícům roku 2013.
Na řešení problému se podílelo i MPSV navýšením objemu prostředků na dotace z částky
341 mil. Kč na 374 mil. Kč, ale celý dopad ukončení individuálního projektu tímto způsobem
pokryt nebyl. V letošním dotačním řízení obdržely i příspěvkové organizace kraje o 11,5 mil. Kč
více než v roce 2013. U domovů pro seniory zřizovaných obcemi, byla dotace z MPSV navýšena
na částku 60 tis. Kč na lůžko a odbor sociálních věcí poté individuálně vyhodnotil složení zdrojů
jednotlivých poskytovatelů a potřebu jejich dofinancování. Reagoval tak na situaci kdy v roce
2013 byl průměr dotací součtu dotací MPSV, kraje a obce v přepočtu na lůžko kolem 80 tis. Kč,
ale některá zařízení nezřizovaná krajem měla až 108 tis. Kč na lůžko. Kraj tak svou dotací někdy
umožňoval, aby obecní zařízení nabízelo své služby za nižší úhrady než krajské zařízení.
V případech, kdy měly změny ve financování závažný dopad, byla v případě NNO ještě
navržena částka k dofinancování z rezervy na MPSV.
Poskytovatelé pečovatelské služby jsou v součtu dotací MPSV a kraje dofinancováni do částky
75 tis. Kč na úvazek v případě nevýjezdových středisek a do částky 150 tis. Kč na úvazek,
pokud vyjíždějí do dalších obcí.
Objem finančních prostředků potřebný k pokrytí dotací pro zajištění poskytování sociálních
služeb NNO a obecních zařízení schválených v červnu činil 21,6 mil. Kč (v součtu tedy bude
vynaloženo v roce 2014 cca 56 mil. Kč oproti částce 63 mil. Kč skutečnosti roku 2013).
Usnesení 009/05/2014/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o stavu financování sociálních služeb v roce 2014 dle materiálu KSPP-05-2014-02.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Realizace soutěže „Podnik přátelský rodině“
Členové komise obdrželi podkladové materiály na jednání.
Jiří Bína představil Stanislavu Holbovou, odbornou asistentku projektu odboru sociálních věcí.
Jiří Bína sdělil, že vyhlášení soutěže „Podnik přátelský rodině“ je jednou z klíčových aktivit
projektu „Žijeme a pracujeme na Vysočině – zavádění prorodinných opatření do personální
politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje“. Cílem
soutěže je zvýšení povědomí o problematice slaďování rodinného a pracovního života mezi
zaměstnavateli a zaměstnanci a ocenění těch podniků, které se ve své personální politice touto
problematikou zabývají a v praxi ji aplikují. Svým pojetím vychází ze zkušeností z projektu
MOPPS, který v Kraji Vysočina v letech 2006 – 2008 realizoval Český svaz žen. Soutěž bude
vyhlášena v září 2014 a vyhlášení výsledků proběhne v květnu 2015 v rámci závěrečné
konference k projektu „Žijeme a pracujeme na Vysočině“. K účasti v soutěži budou vyzvány
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podniky – zaměstnavatelé působící v Kraji Vysočina. Za účelem oslovení podniků byla
předjednána spolupráce s Hospodářskou komorou v Jihlavě. Členům komise byl předložen
podrobný popis soutěže, harmonogram aktivit souvisejících s realizací soutěže, a metodika pro
zpracování soutěžních dotazníků.
Jan Kasal se dotázal, zda jsou v některých dalších krajích podobné projekty, a jaké jsou
zkušenosti. Uvedl, že do soutěže mají být zapojeny školy, ale je otázkou, zda je škola podnik.
Se zapojením škol do soutěže však vyjádřil souhlasné stanovisko, neboť škola je významným
zaměstnavatelem. Dále navrhl, že kromě diplomu, by mohl oceněný podnik dostat nějaké
označení na dveře, na dopisy. Dotázal se, na dobu platnosti ocenění.
Jan Kasal se přihlásil jako člen hodnotící komise.
Stanislava Holbová odpověděla, že podobnou soutěž organizovala mateřská centra, ale není
informace, že by soutěž organizoval některý z krajských úřadů.
Jiří Bína se vyjádřil k zapojení škol do soutěže.
Vítězslav Schrek se dotázal na finanční objem soutěže.
Jiří Bína odpověděl, že výše finanční odměny bude předmětem jednání rady kraje.
Stanislava Holbová odpověděla, že z diskuze o výši odměny vyplynulo pojetí spíše prestižní
(certifikát, skleněná putovní plaketa, prezentace v médiích).
Členové komise v následné diskuzi vyjádřili tyto připomínky, náměty a návrhy:
- V rámci oslovení podniků k účasti v soutěži, oslovit také KOUS a obce;
- Navázat spolupráci s Agrární komorou a Potravinářskou komorou;
- Zastoupení členů sociální komise v hodnotící komisi;
- Odměny, které by byly pro podniky motivační (byla diskutována možnost např.
certifikátu);
- Ceny konkretizovat pro příslušný rok;
- Zvážit vyhlášení většího počtu vítězných podniků v každé kategorii.
Vítězslav Schrek požádal, zda by na zářijovém jednání komise mohli být členové informování
o vývoji soutěže.
Usnesení 010/05/2014/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje vyhlásit soutěž „Podnik přátelský rodině“ pro rok 2014 s uvedením všech připomínek
členů komise.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Vítězslav Schrek poděkoval a rozloučil se se Stanislavou Holbovou.
4. Přechod financování z MPSV na kraje
Členové komise obdrželi podkladové materiály na jednání.
Jiří Bína okomentoval předložený materiál, který obsahoval harmonogram dotačního řízení pro
rok 2015, definování uznatelných a neuznatelných výdajů MPSV a metodické doporučení MPSV
ke způsobu výpočtu výše dotací.
V průběhu jednání se ze zasedání omluvila členka komise Zdeňka Marková.
Členové komise následně diskutovali o případném respektování odchylek mezi metodikami
jednotlivých krajů ze strany MPSV, v rámci zachování rovného přístupu k poskytovatelům
sociálních služeb v daném kraji.
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Vítězslav Schrek požádal, aby členům komise byl s dostatečným předstihem předložen
kompletní a ucelený materiál ohledně „Zpracování pravidel kraje pro poskytování dotací plateb
na rok 2015“.
Úkol: Rozeslat členům komise dopis z MPSV, který byl odeslán hejtmanům krajů.
Odpovědnost: Jiří Bína
Termín: 20. 8. 2014
5. Návrh na zřízení odlehčovací služby v Jihlavě
Členové komise obdrželi podkladové materiály na jednání.
V průběhu jednání se ze zasedání omluvila členka komise Věra Bartuňková.
Jiří Bína uvedl, že na Kraj Vysočina se obrátilo Integrované centrum sociálních služeb Jihlava
se žádostí o projednání záměru zřízení odlehčovací služby v KSPP a o vydání stanoviska.
Záměr vychází z toho, že v okrese Jihlava není odlehčovací služba zřízena, zatímco např.
okresy Třebíč, Havlíčkův Brod nebo Pelhřimov jsou touto službou vybavené. Ve většině případů
se jedná o dvě nebo více lůžek při domovech pro seniory, pouze v jednom případě je kapacita
odlehčovací služby provozována jako samostatná. Také předložený záměr počítá s tím, že by
odlehčovací služba byla zřízena jako nový samostatný nepřetržitý provoz. Takovéto pojetí
záměru může na jedné straně přinášet rizika větší ztrátovosti provozu při nedostatečném využití
služby. Na druhé straně by však bylo v tomto případě výhodou propojení s pečovatelskou
službou, ošetřovatelskou péčí a denním stacionářem, které předkladatel záměru provozuje. Šlo
by tedy o doplnění komplexu služeb, které umožňují obyvatelům Jihlavy setrvání v domácím
prostředí a zajištění péče ve spolupráci s rodinou.
Záměr také vyčísluje nároky na rozpočet MPSV, a to v částce 300 tis. Kč (na 5 lůžek částkou
60 tis. Kč na lůžko obvyklou u odlehčovacích služeb při domovech pro seniory). Tato částka tedy
nepřekračuje obvyklou míru, ale rozpočet služby má poměrně velké ambice na příjmy z úhrad
uživatelů a příspěvek zřizovatele je v částce 60 tis. Kč na lůžko je vyšší než v domovech pro
seniory kombinovaných s odlehčovací službou.
Dle ústního sdělení vedoucího sociálního odboru Statutárního města Jihlavy byl záměr
odlehčovací služby již projednán v radě města s tím, že příspěvek na provoz nebude u uvedené
organizace navyšován, ale provoz bude zabezpečen se stávajícím objemem peněz zřizovatele
s využitím vnitřních úspor organizace.
Usnesení 011/05/2014/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
 zařazení odlehčovací služby v Jihlavě do sítě financovaných sociálních služeb s tím, že
kraj se ze svých prostředků a z prostředků MPSV bude na této službě podílet maximálně
do výše 60 000 Kč na lůžko, popřípadě ve výši obvyklé u odlehčovacích služeb
provozovaných při domovech pro seniory
 uvést vyjádření, že kraj nebude přispívat ve vyšší míře, pokud poskytovatel nebude mít
dostatečné příjmy z úhrad anebo nedosáhne dostatečných vnitřních úspor.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).
V době hlasování nebyl přítomen člen komise Jan Kasal.
6. Diskuze, různé
Jiří Vondráček seznámil členy s novou situací v oblasti de minimis. Pokud má zakladatel více
o. p. s., a některá z nich čerpá de minimis, a některá ne, tak se tyto věci mají nově nasčítávat.
O. p. s. zabývající se jinou činností, ale mající stejného zakladatele, nemá nárok na čerpání
dotací.
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Jiří Bína sdělil, že tento problém se týká více subjektů. Do budoucna se budou muset sociální
služby považovat za služby poskytované v obecném hospodářském zájmu, a problematika
de minimis by se zde nemusela řešit.
Členové komise k tomuto tématu diskutovali a shodli se na následujícím řešení. Členové komise
budou vyzváni k zaslání konkrétních dotazů k problematice de minimis. Tyto dotazy budou dále
zformulovány a předány Vítu Kaňkovskému. Vít Kaňkovský bude požádán, aby z pozice
poslance, a zároveň místopředsedy sociálního výboru, předložil dotazy ministryni práce
a sociálních věcí.
Úkol: Rozeslat členům komise předpis z MPSV.
Odpovědnost: Jiří Bína
Termín: 20. 8. 2014
Úkol: Vyzvat členy komise k zasílání konkrétních dotazů k problematice de minimis.
Odpovědnost: koordinátorka
Termín: 20. 8. 2014
Vítězslav Schrek uvedl, že dále bude požádána rada kraje, aby se zabývala možnými dopady
tohoto opatření, a zda se v této věci dá něco dělat.
V průběhu jednání se ze zasedání omluvil člen komise Kamil Vejvoda.
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na středu 20. srpna 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 1. 7. 2014.
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