Zápis z jednání
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 7/2014
konaného dne 19. 9. 2014
Přítomni:
1. Ladislav Nechvátal

7. Vítězslav Schrek (předseda)

2. Jaromír Pospíchal

8. Jiří Hormandl

3. Karel Borek

9. Jan Kasal

4. Ladislav Nováček

10. Jiří Vondráček (místopředseda)

5. Kamil Vejvoda

11. Věra Bartuňková

6. Petr Korčák

12. Jiří Bína (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Pavla Kučerová

2. Zdeňka Marková

Hosté:
1. Petr Krčál (člen Rady Kraje Vysočina)
2. Věra Švarcová (OSV)
3. Slávka Dokulilová (KOUS)
Program:
1. Zahájení, kontrola úkolů, schválení zápisu;
2. Přístup nových sociálních služeb do sítě ve střednědobém plánu a otázka výběru
poskytovatelů;
3. Diskuze, různé;
4. 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 11 hlasy
schválen. Zápis z minulého jednání bude schválen na příštím jednání komise.
Vítězslav Schrek přivítal Petra Krčála, radního pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky,
a Věru Švarcovou, vedoucí odboru sociálních věcí.
2. Přístup nových sociálních služeb do sítě ve střednědobém plánu a otázka výběru
poskytovatelů
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Petr Krčál uvedl, že na webových stránkách byla uveřejněna informace o zahájení provozu
Alzheimercentra Jihlava od 1. 11 2014. Provozování tohoto centra nebylo s představiteli kraje

konzultováno. Je třeba v této záležitosti zaujmout stanovisko, neboť je do budoucna
předpokládán vznik takovýchto zařízení ve větší míře. Pro zajištění určité připravenosti,
možnosti zařazení takovýchto zařízení do sítě sociálních služeb, a zajištění řešení financování
těchto služeb, by měl vzniknout materiál Zásady zastupitelstva kraje.
Věra Švarcová informovala, že probíhají jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále
jen „MPSV“) ohledně změny zákona (registrace dle místa provozování). Do doby než dojde
k legislativním úpravám, je třeba, aby kraj přijmul určitá opatření, a přijal Zásady zastupitelstva
kraje. Tyto zásady budou platné i pro terénní a ambulantní služby.
Jiří Bína sdělil, že v současné době roste zájem celé řady subjektů zahájit provozování nových
sociálních služeb a v některých případech své záměry realizují, aniž by si ověřili, zda jsou
veřejné rozpočty připravené na jejich financování. Možnost financování těchto služeb ze státních
prostředků nebo z rozpočtu kraje není v těchto případech před založením nové sociální služby
vůbec projednávána. K této situaci došlo například v Jihlavě (viz příloha č. 1). Také v Třebíči
odkoupila soukromá společnost objekt bývalé LDN od města a deklarovala záměr vybudovat
pobytovou kapacitu pro seniory. Tímto způsobem mohou naprosto neřízeně vznikat nové
kapacity sociálních služeb v místech, kde nejsou potřebné nebo v nevhodných objektech.
Pro informaci je třeba uvést, že pokud někdo zřídí domov pro seniory např. 100 lůžek, je nutné
navýšit prostředky na dotace cca o 6 mil. Kč. Bez tohoto navýšení by financování bylo na úkor
stávajících sociálních služeb, protože zdroje tohoto financování jsou rozpočtově omezené.
Z toho důvodu kraj nemůže nové sociální služby zařadit do financované sítě sociálních služeb
stanovené ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb, aniž by nejprve zajistil finanční
prostředky pro takové rozšíření.
Vzhledem k přechodu financování a potřebě stabilizace systému, kraj v roce 2014 již nemůže
přistupovat k rozšiřování sítě sociálních služeb. Sociální služby, které nebyly před schválením
aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, do tohoto dokumentu zahrnuty
nebudou v roce 2015 v dotačním řízení krajem financovány a rizika spojená s případným
přijímáním klientů do takto provozované sociální služby by měl nést poskytovatel, který ji založil,
aniž by si odpovídajícím způsobem zajistil financování. Informace v tomto smyslu byla
připravena pro setkání se starosty obcí.
K rozšiřování sítě sociálních služeb může docházet pouze na základě závazného procesu, který
bude do konce roku 2014 schválen zastupitelstvem kraje. Ve střednědobém plánu rozvoje
sociálních služeb takový proces nebyl řádně zakotven ani v minulosti ani v současné době. Bylo
zavedeno nepsané pravidlo, že zařazení nové sociální služby do sítě představuje změnu
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a musí být projednáno v KSPP. Nyní však
dochází k rostoucímu tlaku zájemců o provozování sociálních služeb. Z toho důvodu bude
potřebné proces zařazování nových sociálních služeb do financované sítě rozšířit o výběrové
řízení, kdy bude transparentním způsobem vybrán nejvhodnější poskytovatel.
Členům komise byl předložen návrh pravidel pro zařazení nové služby do financované sítě.
Členové komise v následné diskuzi projednali záměr otevření Alzheimercentra v Jihlavě. Dohodli
se, že poskytovateli Alzheimercentra Jihlava bude nabídnuta možnost účastnit se jednání
komise. Při této příležitosti bude předložen dotaz, zda nabídka centra ohledně kapacity 100
osob odpovídá všem standardům, a zda je projednána. Dále zaznělo, že již dříve bylo jednáno
o žádostech poskytovatelů z kraje i mimo kraj. Poptávku a trh objevilo více potenciálních
podnikatelů, z čehož vyplývá potřeba zpracování pravidel. Stanovení pravidel je i v zájmu
zajištění jiných provozovatelů. V zájmu občanů je snahou, aby poskytovatel určité služby byl
zárukou odpovídající úrovně poskytovaných služeb. Kraj má svoji koncepci a jsou prováděny
analýzy potřebnosti určité sociální služby (pracovní skupiny). Dále byl diskutován systém
výběrových řízení a možnost stanovení např. technického standardu pobytového zařízení. Na
závěr členové komise požádali o jednání s každým novým zájemcem o poskytování sociálních
služeb.
Jan Kasal nabídl možnost prosazení legislativní změny při projednání novely zákona
o sociálních službách v senátu a navrhl, aby se odbor touto možností zabýval.
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Úkol: Přizvat na jednání komise poskytovatele Alzheimercentra Jihlava.
Odpovědnost: Jiří Bína
Termín: listopad 2014
Usnesení 014/07/2014/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
 aby kraj i nadále zařazoval do své sítě nové sociální služby na základě dlouhodobé
strategie kraje, která vychází z analýzy potřeb a možností finančního krytí.
 zařazování nových služeb do sítě podle pravidel schválených zastupitelstvem kraje.
Pravidla budou připravena ke schválení na zasedání zastupitelstva kraje v prosinci 2014
s účinností od 1. 1. 2015 jako příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Diskuze, různé
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na čtvrtek 25. září 2014, od 10.00 hodin.
4. 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 22. 9. 2014.
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