Zápis z jednání
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 9/2014
konaného dne 26. 11. 2014
Přítomni:
1. Ladislav Nechvátal

7. Vítězslav Schrek (předseda)

2. Jaromír Pospíchal

8. Jiří Vondráček (místopředseda)

3. Karel Borek

9. Věra Bartuňková

4. Ladislav Nováček

10. Zdeňka Marková

5. Kamil Vejvoda

11. Jiří Bína (tajemník)

6. Petr Korčák
Nepřítomni (omluveni):
1. Pavla Kučerová

3. Jan Kasal

2. Jiří Hormandl
Hosté:
1. Slávka Dokulilová (KOUS)
Program:
1. Zahájení, kontrola úkolů, schválení zápisu;
2. Aktualizace programu rozvoje kraje;
3. Financování sociálních služeb pro rok 2015 (zpráva o průběhu dotačního řízení, návrh
souhrnné žádosti kraje);
4. Financování roku 2014;
5. Výsledky veřejného fóra k výběru 10 nejzávažnějších problémů;
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, který byl 10 hlasy
schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 10 hlasy
schválen.
Vítězslav Schrek omluvil nepřítomnost Petra Krčála, radního pro oblast sociálních věcí
a prorodinné politiky, a Věry Švarcové, vedoucí odboru sociálních věcí.
Členové komise se na návrh Vítězslava Schreka dohodli, že v roce 2015 se bude komise
scházet vždy v pátek, od 9.00 – 12.00 hodin.

2. Aktualizace programu rozvoje kraje
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína uvedl, že návrh SWOT analýzy a opatření programu rozvoje kraje byl členy komise
elektronicky připomínkován. Připomínky byly projednány s odborem regionálního rozvoje. Dále
došlo k jejich zapracování anebo bylo projednáno, že navržená témata jsou považována za
součást jiné formulace.
Členové komise obdrželi přílohu s návrhy týkající se oblasti sociálních věcí v podobě, v jaké byly
předány do dalšího projednávání.
Jiří Bína okomentoval vypořádání jednotlivých připomínek:
- Narůst pracovníků v sociálních službách v důsledku pokračujícího procesu transformace
a humanizace sociálních služeb a z toho plynoucí větší náročnost na financování těchto
služeb (připomínka vznesena Ladislavem Nechvátalem).
- Počet Senior pointů jako indikátorů, problém předluženosti občanů (domácností) ve
vazbě na riziko kriminality a drogové závislosti, programy finanční gramotnosti, indikátor
předlužení, vazba na koncepci prevence kriminality Kraje Vysočina 2013 – 2016
(připomínky vzneseny Jaromírem Pospíchalem).
Jiří Vondráček vznesl podnět na zapracování povinnosti posuzovat vhodnost prostředí
poskytování sociální služby (např. z hlediska kapacity, zasazení do prostředí) pro klienty do
nějakého dokumentu kraje. Odborné stanovisko by mělo být součástí celého systému. Zmínil
také obavu, že například uvažované navýšení kapacity pro klienty s demencí v areálu
Nemocnice Havlíčkův Brod, může být nevhodné.
Jiří Bína odpověděl, že odbor sociálních věcí pracuje na studii, která řeší areál v Havlíčkově
Brodě, a že tato studie přinese možná poměrně kvalitní řešení. Dále odbor pracuje na pravidlech
pro vstup sociální služby do sítě. Tato pravidla by mohla takové ustanovení obsahovat. Dále
uvedl, že v dokumentech by mohl být uveden důraz na zvyšování úrovně kvality. Požadavky by
měli být uvedeny v pravidlech vstupu do sociálních služeb a důraz na kvalitu by měl být
promítnut do střednědobého plánu. Nastavení pravidel pro setrvání určité sociální služby v síti
sociálních služeb, při nenaplnění určitých kritérií.
Úkol: Vítězslav Schrek požádal, aby byl námět Jiřího Vondráčka, který je v rámci dokumentu
obsažen v aktivitách opatření 2.4, promítnut do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.
Odpovědnost: Jiří Bína
Zdeňka Marková uvedla, že je třeba si ujasnit, jak hustou síť zařízení pro cílovou skupinu kraj
potřebuje a jakou formu mají mít daná zařízení.
Jiří Bína odpověděl, že model řešení může být pro různé cílové skupiny z hlediska postupu kraje
společný. Pravidla pro přístup do sítě sociálních služeb musí do budoucna obsahovat tyto dva
kroky:
- Na základě analýz komunikace, trendů a dalších poznatků, by měl kraj definovat
potřebnost a stanovit finanční zdroje (spolupodílení obcí). Závěrem by bylo rozhodnutí
o rozšíření sítě.
- Stanovení procesu pro rozhodnutí o tom, kdo dostane veřejné finanční prostředky na
poskytování sociálních služeb v návaznosti na kvalitu a efektivitu služeb.
Jiří Bína upozornil, že v návaznosti na zájem investovat v sociálních službách, můžeme být
svědky trendu soudních sporů ve věci bránění přístupu určitých služeb na trh.
Jiří Bína informoval o Alzheimercentru Jihlava. Právní subjekt sídlící v Jihlavě požádal před
14 dny o registraci. Řízení prozatím nebylo uzavřeno. Subjekt nezískal registraci. Hlavním
důvodem bylo nedoložení potřebných dokladů (stavební úřadu vydal stanovisko, že objekt
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určený k takovému účelu musí podléhat kolaudaci, dle kontroly HZS objekt neodpovídá
bezpečnostním podmínkám pro klienty v případě požáru). V objektu má místo provozování
právní subjekt AC Facility, s.r.o., který má registraci k provádění sociálních služeb.
Úkol: Představení studie ohledně řešení vhodných prostor pro klienty.
Odpovědnost: Jiří Bína
Termín: 23. 1. 2015
Usnesení 015/09/2014/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
přijetí opatření 2.4 – 2.6 Programu rozvoje kraje dle materiálu KSPP-09-2014-02, př. 1.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Financování sociálních služeb pro rok 2015 (zpráva o průběhu dotačního řízení, návrh
souhrnné žádosti kraje)
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína sdělil, že v rámci přípravy na financování sociálních služeb v roce 2015 byly
zabezpečeny tyto kroky:
- Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 9. 9. 2014 schválilo Zásady 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 a vyhlásilo Výzvu k podávání žádostí o dotace na rok 2015.
- Z důvodu navyšování platových tarifů došlo k prodloužení termínu pro podávání žádostí
o dotace.
- Podání žádostí ze strany poskytovatelů a řešení otázky formální kontroly žádostí.
- Poskytovatelé podali žádosti o dotace v celkových objemech uvedených v materiálu
KSPP-09-2014-03, př. 1. Tři žádosti nejsou zahrnuté, protože je nelze zařadit do
systému hodnocení z důvodu neodeslání uzavřených žádostí anebo podání
v podprogramu B.
- Kraj podal souhrnnou žádost o dotaci formulovanou na základě těchto východisek.
Ve finanční analýze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb aktualizovaného pro
rok 2015 se předpokládá potřebná výše dotace pro rok 2015 pro sociální služby, které
kraj nezřizuje v částce 177 mil. Kč a částka potřebná k dofinancování sociálních služeb
zařazených do individuálního projektu činí 10 mil. Kč. Služby poskytované příspěvkovými
organizacemi kraje obdrželi v roce 2013 dotace v objemu 182 mil. Kč. SPRSS ve svých
opatřeních navíc počítá s realizací navýšení kapacit domovů pro seniory, chráněných
bydlení pro duševně nemocné a denních stacionářů na základě projektů ze systému
ISPROFIN a z Regionálního operačního programu s odhadem potřebného navýšení
dotací MPSV o cca 30 mil. Kč. V této částce se počítá i s prostorem na zlepšení pokrytí
území kraje pečovatelskou službou. Další potřebu financování vyvolávají provozní
náklady navazující na proces transformace pobytových sociálních služeb pro osoby
s mentálním postižením, které jsou odhadovány na cca 30 mil. Kč. V součtu se jedná
o objem 429 mil. Kč, který však nezahrnuje předpoklad navýšení mezd a platů
projednávaný až po schválení SPRSS. Kromě vlastního navýšení platových tarifů ve
veřejném sektoru, je počítáno s obdobným růstem mezd u nestátních neziskových
organizací, s vyrovnáním podhodnocených mezd u některých poskytovatelů
i s postupným růstem cen dalších provozních nákladů. Z toho důvodu je navýšena výše
uvedená částka o 7 % a je požadována souhrnná dotace MPSV ve výši 492 mil. Kč.
- Podle schválené novely zákona o sociálních službách bude pro Kraj Vysočina určeno
5,30% prostředků určených na dotační řízení pro kraje. Část prostředků určených na
základě dohody vlády s odbory na navýšení platů bude poskytnuta z rozpočtu MPSV
přímo (k pokrytí má být určeno 750 mil. Kč). MPSV již v květnu nebo červnu vyhlásí
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výzvu na financování služeb sociální prevence a tím vytvoří příležitost pro pokračování
individuálních projektů.
Připravované kroky:
- Odbor sociálních věcí vyhodnotí, které sociální služby mohou být zařazeny do řízení
o dotacích na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.
- OSV provede dosazení do vzorců podle schválených zásad a ověří funkčnost koeficientů
a hodnot schválených v radě kraje. Na základě tohoto procesu zpracuje návrh na
případnou změnu schválených parametrů a návrh dotací pro jednotlivé poskytovatele.
Usnesení 016/09/2014/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o financování sociálních služeb pro rok 2015 dle materiálu KSPP-09-2014-03
a materiálu KSPP-09-2014-03, př. 1.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Financování roku 2014
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína informoval, že vývojem financování sociálních služeb v roce 2014 se zabývala komise
naposledy na svém jednání č. 05/2014. Tehdy byl popsán dosavadní postup kraje a zmíněna
skutečnost, že provoz části sociálních služeb ještě není dostatečně finančně zabezpečen.
Návazně se podařilo zabezpečit další dofinancování provozních nákladů v sociálních službách.
V létě bylo z rozpočtu MPSV provedeno první kolo dofinancování v objemu 9 441 tis. Kč, které
bylo zaměřeno na nedostatečně financované služby neziskového sektoru. Na podzim proběhlo
druhé kolo dofinancování z MPSV v celkovém objemu 5 233 tis. Kč. Na jednání zastupitelstva
kraje byly schváleny dotace pro nestátní neziskové organizace a obecní zařízení v celkovém
objemu 2 500 Kč. V průběhu listopadu byla řešena problematika financování navýšení platů ve
veřejné sféře. Vláda v této souvislosti schválila navýšení prostředků pro poskytovatele sociálních
služeb o 335 mil. Kč. MPSV přímo v návaznosti na personální vybavení jednotlivý služeb
poskytlo dotaci navyšující prostředky pro každý úvazek u příspěvkových organizací obcí, krajů
a u služeb přímo provozovaných obcemi o 4,5%. Toto opatření si vyžádalo finanční objem
2 292 tis. Kč. Další 15 147 tis. Kč bude rozděleno na návrh kraje. Tímto způsobem bylo řešeno
dofinancování části služeb NNO, ale i dosud podfinancovaných obecních zařízení a část
hrozících ztrát příspěvkových organizací kraje, které byly poměrně málo zapojeny
do předcházejících kol dofinancování z MPSV i z rozpočtu kraje.
Lze tedy konstatovat, že podíl MPSV na financování sociálních služeb v roce 2014 narůstá
a zátěž územních rozpočtů by mohla být nižší, než bylo očekáváno.
Usnesení 017/09/2014/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o financování sociálních služeb v roce 2014 dle materiálu KSPP-09-2014-04.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Výsledky veřejného fóra k výběru 10 nejzávažnějších problémů
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína uvedl, že Fórum Zdravého kraje je veřejné projednání k celkovému udržitelnému rozvoji
příslušného regionu, realizované 1x za dva roky. Na akci jsou zváni zástupci veřejné správy,
neziskového i podnikatelského sektoru, vzdělávacích a odborných institucí, a široká veřejnost.
Cílem veřejného projednání je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji dané municipality/území
očima veřejnosti. Níže uvedeným způsobem se definují nesoulady v kvalitě života obyvatel
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a v dlouhodobém udržitelném rozvoji. Důležitými efekty takto vedeného projednání je diskuse
mezi odborníky a laiky s důrazem na pochopení aspektů udržitelného rozvoje, a současně
konsenzus na hlavních problémech k řešení. Účastníci se zde mohou vyjádřit k jakémukoli
tématu, problému či oblasti, které jsou z jejich pohledu problematické a zaslouží si pozornost.
Nejedná se tedy o diskusi nad předem připravenými náměty či dokumenty, ale o plánování
tzv. „od zeleného stolu“. Diskuse probíhá formou tematických stolů. Hlavním společným
výstupem je formulace 10ti nejzásadnějších problémů z pohledu obyvatel – tzv. „desatero
problémů“ ("10P"). Výstupy akce budou následně ověřeny veřejným průzkumem, jehož cílem je
ověřit formulované problémy s co nejširším okruhem veřejnosti. Po vyhodnocení ankety se
ověřené problémy předkládají k projednání radě kraje a následně zastupitelstvu kraje ke
stanovení úkolů a odpovědností za jejich řešení. Ověřené problémy zároveň tvoří základní
osnovou pro tvorbu či aktualizaci komunitního plánu.
Členům komise byla předložena příloha s informací o tom, jaká témata byla při veřejném
projednání formulována a jak byla následně veřejným fórem formulována.
6. Diskuze, různé
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na čtvrtek 11. prosince 2014, od 11.00 hodin.
Termín následujícího zasedání: 23. ledna 2014, od 9.00 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 3. 12. 2014.
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