Zápis z jednání
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 1/2015
konaného dne 23. 1. 2015
Přítomni:
1. Ladislav Nechvátal

6. Petr Korčák

2. Jaromír Pospíchal

7. Vítězslav Schrek (předseda)

3. Karel Borek

8. Jan Kasal

4. Ladislav Nováček

9. Jiří Vondráček (místopředseda)

5. Kamil Vejvoda
Nepřítomni (omluveni):
1. Pavla Kučerová

4. Zdeňka Marková

2. Jiří Hormandl

5. Jiří Bína (tajemník)

3. Věra Bartuňková
Hosté:
1. Petr Krčál (člen Rady Kraje Vysočina)
2. Věra Švarcová (OSV)
3. Slávka Dokulilová (KOUS)
4. Lumír Bártů (OSV)
5. Helena Šteflová (OSV)
Program:
1. Zahájení, kontrola úkolů, schválení zápisu
2. Prezentace aktuálních informací z projektu Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině
(Lumír Bártů a Helena Šteflová)
3. Prezentace novely zákona o sociálních službách (Helena Šteflová)
4. Prezentace agendy sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče (Věra
Švarcová a Marie Nápravníková)
5. Diskuze, různé
6. 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 9 hlasy schválen.
K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 9 hlasy schválen.

Vítězslav Schrek přivítal Petra Krčála, radního pro oblast sociálních věcí
a prorodinné politiky, a Věru Švarcovou, vedoucí odboru sociálních věcí. Omluvil nepřítomnost
Jiřího Bíny, tajemníka komise.
Vítězslav Schrek provedl rekapitulaci stavu řešení úkolů z minulého jednání komise.
Ohledně spolupráce se zdravotní komisí v případě prolínajících se témat proběhlo jednání
s Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje. Dále bude připraven dopis pro Soňu Měrtlovou, vedoucí
odboru zdravotnictví.
Vzhledem k nepřítomnosti Jiřího Bíny, budou informace ohledně Azylového domu v Třebíči,
přípravy výjezdního zasedání, a pozvání Víta Kaňkovského předloženy na příští jednání komise.
Petr Krčál se vyjádřil k rekonstrukci Azylovému domu v Třebíči. Výstavba je zařazena do
státního rozpočtu. Náklady na dofinancování budou pokryty z rozpočtu kraje.
Vítězslav Schrek předložil členům komise návrh termínů zasedání sociální komise
v 1. pololetí 2015: 27. 2., 17. 4., 29. 5., od 9.00 hodin.
Termíny zasedání budou zadány do kalendáře Petra Krčála, Věry Švarcové a Jiřího Bíny.
2. Prezentace aktuálních informací z projektu Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině
Pro členy komise byla připravena prezentace Projekt „Podpora sociální integrace příslušníků
romských lokalit v Kraji Vysočina“, kterou Lumír Bártů okomentoval.
Prezentace obsahovala tyto základní informace:
 Projekt „Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalita v Kraji Vysočina
(zkrácený název „Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině“) byl zahájen dne 1. 4. 2014
a jeho předpokládané ukončení je dne 30. 6. 2015.
 Cílem projektu je podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských komunit
v Kraji Vysočina zajištěním dostupnosti, kvality a kontroly služeb a prostřednictvím
navazování partnerství se subjekty veřejné správy i nestátními organizacemi za tímto
účelem.
 Projekt je zacílen na systémovou podporu služeb sociálně vyloučeným skupinám
obyvatel (rodinám i jednotlivcům) se specifickým zřetelem na jejich příslušnost k romské
menšině. Primárním nástrojem k dosažení stanoveného cíle je vytvoření stálé platformy
aktérů, kteří spolupůsobí při řešení problematiky sociálního vyloučení příslušníků romské
menšiny a souvisejících dopadů.
 Klíčové aktivity projektu:
o Zpracování analýzy pro účely podpory procesů řízení politiky sociálního začleňování
a efektivní a udržitelné sítě služeb zaměřených na cílovou skupinu – KA 1;
o Platforma pro řízení procesu integrace příslušníků sociálně vyloučených romských
lokalit – KA 2;
o Podpora poskytování sociálních služeb – KA 3;
o Podpora členů platformy, vzdělávání pracovníků veřejné správy a poskytovatelů
služeb se zaměřením na podporu sociálního začleňování cílové skupiny a prevenci
sociálního vyloučení – KA 4;
o Pilotní ověření procesu sociálního začleňování příslušníků cílové skupiny – KA 5.
 Projekt dává prostor pro inovativní přístupy. Snaží se nastavit konkrétní řešení pro
potřeby samotného Kraje Vysočina. Za přispění jednotlivých členů platformy je snahou
nastavit dlouhodobě udržitelný systém řešení dané problematiky, tzn. řešení
problematiky sociálně vyloučených lokalit a romského etnika.
Pro členy komise byla připravena prezentace „Vyloučené lokality v Kraji v Kraji Vysočina“, kterou
Lumír Bártů okomentoval. Prezentace obsahovala informace i fotodokumentaci o vyloučených
lokalitách v Kraji Vysočina.
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Vítězslav Schrek doplnil prezentaci o popis současné situace v Jihlavě.
Petr Krčál doporučil, věnovat se nadále těmto projektům a řešením těchto otázek. Pozvat na
jednání sociální komise Víta Kaňkovského, místopředsedu sociálního výboru. Svolat starosty
měst a podnikatele, kterých se tento problém dotýká a dohodnout spolupráci pro další období.
Vygenerovat pro spolupráci zástupce romské komunity. Věnovat se financím v novém
plánovacím období. Uchopit projektu chráněného bydlení na ulici Žižkova v Jihlavě. Zabývat se
přípravou projektů ze strany odboru sociálních věcí pro další plánovací období.
Lumír Bártů na základě dotazu Slávky Dokulilové informoval o seminářích, exkurzích,
zkušenostech a poznatcích jiných krajů.
Jiří Vondráček vznesl podnět, aby jasně vyzněla ambice zpracování tohoto materiálu (ambice
k sociální práci). Dále nadnesl otázku „začleňování“ pro diskusi s přizvaným hostem na
následující zasedání komise.
Jaromír Pospíchal uvedl, že by se měla prostřednictvím kraje přenést na jednání s Radou vlády
a Agenturou pro sociální začleňování informace, že Kraj Vysočina není rizikovou lokalitou
vzhledem k tomu, že se zde s vyloučenými lokalitami a romským etnikem trvale pracuje. Kraj
Vysočina však vzhledem k tomu, že není rizikovou lokalitou, dostává nižší finanční prostředky.
3. Prezentace novely zákona o sociálních službách
Pro členy komise byla připravena prezentace „Novela zákona o sociálních službách“, kterou
Helena Šteflová okomentovala.
Prezentace obsahovala tyto základní informace:
 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, novelizován s účinností od 1. ledna 2015:
o zákonem č. 254/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu
práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
o technická novela v souvislosti s přechodem financování sociálních služeb na kraje
spojena s dalšími úpravami, který si vyžádala aplikace zákona.
 Okruhy změn:
o Pojmosloví;
o Drobné změny týkající se příspěvku na péči;
o Bezplatná pečovatelská služba;
o Registrace a registr poskytovatelů soc. služeb;
o Úprava kompetencí, přechod inspekcí;
o Financování sociálních služeb – technické úpravy;
o Správní delikty.
Petr Krčál informoval o přechodu financování sociálních služeb z MPSV na kraje. Uvedl,
že je naplňován harmonogram. Rada kraje na svém zasedání dne 20. 1. 2015 schválila první
materiál, který se týkal rozdělení finančních prostředků. Do března je plánováno poskytnutí
zhruba 30 % dotace poskytovatelům. V březnu bude proveden dopočet a poskytovatelům by šlo
rozhodnutí o poskytnutí dotace. Kraj obdržel rozhodnutí MPSV o udělení dotace 401 mil. Kč.
(40 mil. Kč je určeno na zvýšení platů). Harmonogram bude předložen členům sociální komise.
Rok 2015 je brán jako přechodný. Výrazné změny pro poskytovatele sociálních služeb nastanou
v roce 2016 (zavádění vyrovnávacích plateb).
Oddělení sociálních služeb bylo rozšířeno o dva zaměstnance, a dále bude rozšířeno o dva
zaměstnance na kontrolu.
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Petr Krčál dále uvedl, že je třeba nastavit podmínky pro vstup do sítě sociálních služeb. Zákon
prozatím neřeší registrace pro nové služby. Pohovořil o otázce inspekcí sociálních služeb,
otázce hospicové a paliativní péče.
Jiří Vondráček požádal, zda by se mohlo s MPSV vydefinovat znění, které organizace budou
muset provést změny ve svých zřizovacích listinách vzhledem ke vstupu do veřejného
poskytovatele služeb.
Petr Krčál k žádosti Jiřího Vondráčka uvedl, že projednávání této problematiky bude zařazeno
na jednání komise v 1. pololetí 2015.
Členové komise se v následné diskusi vyjádřili ke způsobu nastavení vyhláškové ceny,
zkušenostem z Rakouska ohledně příspěvků na péči, územní vyrovnávací dotaci, stárnutí
populace v jednotlivých krajích a přesídlování starší populace v souvislosti s nároky na sociální
služby.
4. Prezentace agendy sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče
Pro členy komise byla připravena prezentace „Zákon o sociálně-právní ochraně dětí“, kterou
Věra Švarcová okomentovala.
Prezentace obsahovala tyto základní informace:
 Sociálně-právní ochrana dětí (dále jen „SPOD) je soubor legislativních opatření
a nástrojů sociální práce na ochranu příznivého vývoje a řádné výchovy dítěte, na
ochranu oprávněných zájmů dítěte včetně ochrany jeho jmění a na obnovení narušených
funkcí rodiny.
 Krajský úřad je jedním z orgánů sociálně-právní ochrany, které jsou povinny chránit
práva a zájmy dětí. Činnost krajského úřadu je vymezena zákonem č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, zákonem o krajích a správním řádem.
 Základní vymezení okruhů dětí, na něž se sociálně právní ochrana dětí zaměřuje.
 Činnosti zajišťované Krajským úřadem Kraje Vysočina:
o Zprostředkování osvojení a pěstounské péče;
o Metodická a kontrolní činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen
„ZDVOP“), rozhodování o státním příspěvku zřizovatele ZDVOP a jeho poskytování
včetně kontroly způsobu jeho využití;
o Rozhodování o vydání pověření k výkonu SPOD fyzickým a právnickým osobám;
o Přezkoumávání způsobu vyřízení stížností na výkon sociálně-právní ochrany dětí
zajišťovaný obecními úřady obcí s rozšířenou působností;
o Správní řízení na úseku sociálně-právní ochrany;
o Metodická a kontrolní činnost orgánů SPOD.
 Počty žádostí žadatelů o náhradní rodinnou péči.
Věra Švarcová podala návrh na podrobnější projednání určitých oblastí na některém
z následujících zasedání komise (např. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
transformace dětských domovů).
5. Diskuze, různé
Členové komise se v následné diskuzi vyjádřili k případu odebrání dvou českých děti od matky
norskými úřady. Informovali o svých poznatcích a zkušenostech ze zahraničí.
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na pátek 27. února 2015, od 9.00 hodin.
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6. Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.

Vítězslav Schrek
předseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 27. 1. 2015.
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