Zápis z jednání
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 6/2014
konaného dne 20. 8. 2014
Přítomni:
1. Ladislav Nechvátal

7. Petr Korčák

2. Pavla Kučerová

8. Vítězslav Schrek (předseda)

3. Jaromír Pospíchal

9. Jan Kasal

4. Karel Borek

10. Jiří Vondráček (místopředseda)

5. Ladislav Nováček

11. Věra Bartuňková

6. Kamil Vejvoda

12. Jiří Bína (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Jiří Hormandl

2. Zdeňka Marková

Hosté:
1. Slávka Dokulilová (KOUS)
Program:
1. Zahájení, kontrola úkolů, schválení zápisu;
2. Návrh pravidel pro financování sociálních služeb v roce 2015;
3. Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, žádosti o zařazení nových
služeb;
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.
Na zasedání se dostavila členka komise Pavla Kučerová.
Jiří Bína 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.
Členové komise diskutovali k nařízení Evropské komise, v oblasti veřejné podpory v režimu
de minimis. Jiří Vondráček podal návrh na zpracování připomínek, a jejich předložení kanceláři
ombudsmana. Vítězslav Schrek na základě tohoto návrhu pověřil odbor sociálních věcí
zpracováním popisného materiálu. Materiál bude dále projednán na setkání za přítomnosti Petra
Krčála, radního pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky, zástupce odboru regionálního
rozvoje a zástupců komise. Na základě tohoto jednání bude stanoven další postup i možnost
převzetí iniciativy v této záležitosti radou kraje.

Úkol: Zpracovat připomínkový materiál k nařízení Evropské komise, v oblasti veřejné podpory
v režimu de minimis. Zajistit účast Petra Krčála, radního pro oblast sociálních věcí a prorodinné
politiky a zástupce odboru regionálního rozvoje na společném setkání při projednávání
popisného materiálu. Pozvánku na jednání zaslat členům komise.
Odpovědnost: Jiří Bína
Termín: říjen 2014
2. Návrh pravidel pro financování sociálních služeb v roce 2015
Členové komise obdrželi podkladový materiál na jednání.
Jiří Bína okomentoval návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje
z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům sociálních
služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (materiál KSPP-06-2014-02, př. 1). Pro účely realizace
výpočtu optimálních hodnot dotací pro poskytovatele sociálních služeb budou samostatným
materiálem rady kraje dne 2. 9. 2014 schváleny výše hodnot a koeficientů dosazovaných do
vzorců obsažených v přiložených zásadách. Tyto hodnoty vycházejí z dřívějších údajů
o službách a mohou vést k ohrožení některých poskytovatelů. Z toho důvodu odbor sociálních
věcí provede po podání žádostí o dotace nový propočet optimálních hodnot dotací, posoudí
otázku zachování případně nutnosti změny výše hodnot a koeficientů dosazovaných do vzorců
obsažených v přiložených zásadách. Zpráva o posouzení bude předložena na jednání komise
ještě před podáním žádosti kraje o dotaci MPSV.
Na základě dotazu Karla Borka pohovořil Jiří Bína o tom, co budou nová pravidla pro
financování sociálních služeb znamenat pro příspěvkové organizace. Dne 10. 9. 2014 se
uskuteční seminář pro příspěvkové organizace.
Členové komise v následné diskuzi vyjádřili tyto návrhy a tato doporučení:
- Systém osvěty z úrovně kraje vůči obcím (zpravodaj, dopis odeslaný prostřednictvím
Petra Krčála, radního pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky, informace na
setkání rady kraje se starosty obcí Kraje Vysočina, informace na odbory sociálních věcí,
informace na internetových stránkách).
- Předložit společně s materiálem na zasedání zastupitelstva kraje dne 9. 9. 2014
informace s přílohou pro obce.
- Návrh zásad, str. 7, Čl. 9 – přesná specifikace převodu na úvazky u dohod o pracovní
činnosti, a dohod o provedení práce. Závaznost úvazků.
Usnesení 012/06/2014/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
schválit návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z prostředků
účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům sociálních služeb v Kraji
Vysočina pro rok 2015 dle materiálu KSPP-06-2014-02, př. 1.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Ze zasedání se omluvila členka komise Pavla Kučerová.
3. Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, žádosti o zařazení nových
služeb
Členové komise obdrželi podkladové materiály na jednání.
Jiří Bína okomentoval návrh aktualizace programové části Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb (dále jen „SPRSS“), materiál KSPP-06-2014-03, př. 1. Jedná se o aktualizaci,
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která vychází z jednání pracovních skupin, ve kterých jsou zastoupeni poskytovatelé sociálních
služeb. Odbor sociálních věcí předpokládá, že v příštím roce bude připravena rozsáhlá změna
tohoto dokumentu tak, aby po stabilizaci nového systému financování sociálních služeb mohl
sloužit ve střednědobém časovém horizontu. Nynější aktualizace je zacílena především na
zabezpečení dotačního řízení pro rok 2015. Jedná se tedy především o aktualizace sítě
sociálních služeb na území kraje s tím, že pro financování z MPSV je tato síť závazná. Pro
případ, že by došlo k poklesu finančních zdrojů ze státního rozpočtu je v materiálu stanoven
redukční mechanismus a analýza financování bude upravena tak, aby obsahovala informace
o procentech, kterými se bude kraj podílet na financování jednotlivých druhů sociálních služeb
v roce 2015. Materiál obsahující údaje k této finanční analýze byl předložen členům přímo na
jednání komise.
Jiří Vondráček navrhl zapracovat do SPRSS přehled podílu kraje a obcí na financování
sociálních služeb.
Jiří Bína informoval o došlých žádostech o zařazení nových sociálních služeb do SPRSS:
Domov důchodců Ždírec, p. o. – odborné sociální poradenství
Jedná se o pilotní záměr odboru sociálních věcí, který bude zaměřen na zajištění pomoci
osobám pečujícím o seniory s demencí.
Na základě požadavku Jiřího Vondráčka bude odstraněno, že jde o pilotní záměr.
Zdeňka Lancmanová – osobní asistence, pečovatelská služba
Pečovatelská služba rozšiřuje pokrytí území v oblasti Velkého Meziříčí a zvyšuje dostupnost pro
malé obce. Služba osobní asistence se překrývá s obdobnou sociální službou Oblastní charity
Žďár nad Sázavou a o zařazení do SPRSS bylo doporučeno rozhodnout až při další aktualizaci
na základě analýzy.
Členové komise diskutovali o systému zařazování nových sociálních služeb do SPRSS,
a o procesu vyhodnocování sociálních služeb (kritéria stanovující potřebnost určité sociální
služby). Stanovení potřebnosti určité sociální služby by mělo být výsledkem společenského
dialogu na určitém území. Zařazení určité služby do SPRSS by nemělo být zárukou
dlouhodobého financování.
Vítězslav Schrek podal návrh na doplnění materiálu: “O zařazení osobní asistence do SPRSS
bylo doporučeno rozhodnout až při další aktualizaci na základě analýzy skutečné potřebnosti
a vyhodnocení efektivity poskytování této služby“.
Česká katolická charita – Charitní domov Moravec
Jedná se o domov pro seniory, který dlouhodobě působí na území kraje, ale nebyl krajem zatím
financován, protože část jeho klientů tvoří duchovní a řádové sestry. Bylo doporučeno zařadit do
SPRSS s tím, že se předpokládá financování v rámci celostátního dotačního řízení.
Na počátku, o.p.s. – azylové domy
Zařízení v minulosti v SPRSS bylo zařazeno, ale nyní bylo několik let financováno z IP
Jihomoravského kraje, kde má poskytovatel sídlo. Jeho zařazení bylo doporučeno s tím,
že financování bude nastaveno podle počtu klientek z Kraje Vysočina. Jedná se o azylový dům
s utajenou adresou.
Vítězslav Schrek se dotázal na kapacitu azylového domu.
FOKUS Vysočina – chráněné bydlení
Jedná se o službu, na jejíž financování kraj uzavřel smlouvu o službách poskytovaných
v obecném hospodářském zájmu.
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Integrované centrum sociálních služeb – odlehčovací služby
Zařazení služby bylo v KSPP na předcházejícím zasedání doporučeno s tím, že byly stanoveny
podmínky financování. Stanovisko již KSPP přijala.
Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy, o. s. – domov se
zvláštním režimem
Ve službě je dlouhodobě umístěn 1 klient z Kraje Vysočina, pro kterého nebyla na území kraje
nalezena vhodná služba. V rámci transformace vzniká nová kapacita obdobných služeb pro
klienty s autismem. Proto bylo doporučeno dočasné zařazení s tím, že bude znovu posouzeno
podle využitelnosti nové nabídky na území kraje, která bude uvedena do provozu do konce
příštího roku.
Chaloupky o.p.s. – sociální rehabilitace
Jedná se o ojedinělou nabídku sociální služby. Z toho důvodu bylo navrženo pilotní ověření její
funkčnosti na základě samostatné smlouvy s krajem bez zařazení do Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb a navazující posouzení této možnosti v komisi.
Sociální centrum Světlá nad Sázavou – denní stacionář pro seniory
Obdobné zařízení v současné době působí např. v Humpolci, Pelhřimově, Jihlavě, Havlíčkově
Brodě nebo v Třebíči. Problémem v zařazení do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
je zejména nejistá situace v oblasti financování sociálních služeb. O dlouhodobém zařazení
může být rozhodnuto i po jeho stabilizaci s tím, že poskytovatel si ve spolupráci se zřizovatelem
může v roce 2015 omezeným provozem ověřit poptávku.
Sociální služby města Velké Meziříčí – odlehčovací služba, sociálně aktivizační služby
V případě odlehčovací služby, je vysoké riziko neefektivnosti z důvodu malé kapacity.
S ohledem na stanovisko komise přijaté v případě této služby v Jihlavě OSV doporučuje bez
zařazení do SPRSS jednat o možném ověření funkčnosti služby při případném příspěvku
60 tis. Kč na lůžko z rozpočtu kraje. Sociálně aktivizační služby pro seniory, kraj v minulosti
odmítl do SPRSS zařazovat a OSV doporučuje setrvat na tomto stanovisku.
Členové komise diskutovali o zařazení této služby. Z diskuze vyplynulo, že by u této sociální
služby mělo být financování jak ze strany klienta, tak finanční podpora ze strany obce.
Stanovisko by mělo být objasněno žadateli a zástupcům města Velké Meziříčí.
Centrum pro rodinu Vysočina o.s. – jedná se o přechod služeb zařazených v SPRSS na nový
subjekt.
Jiří Vondráček podal námět na změnu formulace: „Služba zaniká a tuto službu bude provozovat
nový subjekt“.
Usnesení 013/06/2014/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
schválit návrh aktualizované programové části SPRSS dle materiálu KSPP-06-2014-03, př. 1 a
přijímá
následující stanoviska k otázce zařazení do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb:
- Zdeňka Lancmanová – pečovatelská služba – KSPP doporučuje zařazení do SPRSS
- Zdeňka Lancmanová – osobní asistence – KSPP doporučuje o zařazení osobní
asistence do SPRSS rozhodnout až při další aktualizaci na základě analýzy skutečné
potřebnosti a vyhodnocení efektivity poskytování této služby
- Česká katolická charita – Charitní domov Moravec - KSPP doporučuje zařazení do
SPRSS s tím, že se předpokládá financování v rámci celostátního dotačního řízení
- Na počátku, o.p.s. – azylové domy - KSPP doporučuje zařazení do SPRSS s tím, že
financování bude nastaveno podle počtu klientek z Kraje Vysočina
- FOKUS Vysočina – chráněné bydlení - KSPP doporučuje zařazení do SPRSS
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Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy, o. s. – domov se
zvláštním režimem - KSPP doporučuje zařazení do SPRSS s tím, že bude znovu
posouzeno podle využitelnosti nové nabídky na území kraje, která bude uvedena do
provozu do konce příštího roku
- Chaloupky o.p.s. – sociální rehabilitace – KSPP doporučuje pilotní ověření její funkčnosti
na základě samostatné smlouvy s krajem bez zařazení do Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb a navazující posouzení této možnosti v komisi
- Sociální centrum Světlá nad Sázavou – denní stacionář pro seniory - KSPP doporučuje
o zařazení denního stacionáře pro seniory do SPRSS rozhodnout až při další aktualizaci
na základě analýzy skutečné potřebnosti a vyhodnocení efektivity poskytování této
služby
- Sociální služby města Velké Meziříčí – odlehčovací služba - KSPP doporučuje efektivitu
odlehčovací služby a ověření její funkčnosti projednat s poskytovatelem a jeho
zřizovatelem, v případě financování by dotace neměla překročit částku 60 tis. Kč na
lůžko
- Sociální služby města Velké Meziříčí – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením – KSPP nedoporučuje zařazení sociálně aktivizační služby do
SPRSS
- Centrum pro rodinu Vysočina o.s. – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - KSPP
doporučuje zařazení do SPRSS s tím, že služba provozovaná Centrem pro rodinu
a sociální péči Vysočina zaniká a tuto službu bude provozovat nový subjekt
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Diskuze, různé
Jaromír Pospíchal vznesl dotaz na dofinancování příspěvkové organizace Sociální služby města
Žďár nad Sázavou ze strany kraje. Jiří Bína odpověděl, že ohledně dofinancování proběhne
jednání s Petrem Krčálem, radním pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky.
Jaromír Pospíchal se dále dotázal na udržitelnost dotace v souvislosti s vyhlášením dotací na
podporu personálních nákladů zaměstnanců senior pointů. Jiří Bína pohovořil
o předpokládaném návrhu na udržitelnost této dotace.
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na čtvrtek 2. října 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. 8. 2014.
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