Zápis z jednání
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 2/2015
konaného dne 27. 2. 2015
Přítomni:
1. Ladislav Nechvátal

7. Jan Kasal

2. Pavla Kučerová

8. Jiří Vondráček (místopředseda)

3. Jaromír Pospíchal

9. Věra Bartuňková

4. Karel Borek

10. Zdeňka Marková

5. Ladislav Nováček

11. Jiří Bína (tajemník)

6. Vítězslav Schrek (předseda)
Nepřítomni (omluveni):
1. Kamil Vejvoda

3. Jiří Hormandl

2. Petr Korčák
Hosté:
1. Petr Krčál (člen Rady Kraje Vysočina)
2. Slávka Dokulilová (KOUS)
Program:
1. Zahájení, kontrola úkolů, schválení zápisu
2. Spolupráce komise sociální a pro oblast protidrogové politiky se zdravotní komisí
3. Projekt výstavby azylového domu v Třebíči
4. Čerpání evropských prostředků v novém plánovacím období
5. Investice kraje na úseku sociálních služeb
6. Pravidla zařazování do sítě sociálních služeb
7. Diskuze, různé
8. 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 v úvodu doplněn
o „Aktuální informace v oblasti sociálních věcí“ okomentované Petrem Krčálem, a na návrh
Jaromíra Pospíchala rozšířen o informace ohledně Občanské poradny Žďár nad Sázavou. Takto
upravený program jednání byl 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny
žádné připomínky a byl 10 hlasy schválen.
Vítězslav Schrek přivítal Petra Krčála, radního pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky.

Vítězslav Schrek uvedl, že plánovaný termín zasedání 29. 5. 2015 bude zrušen, a zasedání
se uskuteční v nově navrženém termínu 22. 5. 2015, od 9.00 hodin. S novým termínem
zasedání vyjádřili členové komise souhlasné stanovisko.
Jiří Bína provedl rekapitulaci stavu řešení úkolů z minulého jednání komise.
Aktuální informace v oblasti sociálních věcí
Petr Krčál informoval o těchto záležitostech:
- Národní plán rozvoje sociálních služeb – účast na pracích na dokumentu zpracovávaném
Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“).
- Přechod financování sociálních služeb na kraje – snaha všech krajů o dobré rozdělení
finančních prostředků. Do budoucna bude snahou vytvoření nového plánu rozvoje
sociálních služeb.
- Financování sociálních služeb – nedostatek finančních prostředků na sociální služby byl
avizován na setkání hejtmanů a předsedy vlády. Jedná se zhruba o 750 mil. Kč
celostátně. Snahou je, najít do poloviny roku rezervy na zvýšení příspěvku na sociální
služby, aby mohlo dojít v polovině roku k rozdělení dalších finančních prostředků.
- Ve věci financování sociálních služeb se postupuje dle harmonogramu. Větší problémy
nastanou v roce 2016 v souvislosti se zavedením vyrovnávací platby a je třeba
se připravit.
- Řešení finančních prostředků na pracovníky, kteří budou financování sociálních věcí
zajišťovat a provádět kontrolu u poskytovatelů. Vyčíslení nákladů jednotlivých krajů
(jedná se zhruba o 42 mil. Kč). Ze strany MPSV bylo krajům přislíbeno řešení.
- V souvislosti se stárnutím populace bude muset být do budoucna řešena změna
některých služeb. Například posílení složky rodinné péče.
Vyjádření k dotazu Jaromíra Pospíchala ohledně Občanské poradny ve Žďáře nad Sázavou,
která pro letošní rok neobdržela žádné finanční prostředky. Ohledně Občanské poradny Žďár
nad Sázavou bude uskutečněno samostatné jednání s představiteli Nového Města na Moravě
a Žďáru nad Sázavou.
Petr Krčál se na základě dotazu Jiřího Vondráčka vyjádřil k platbám od zdravotních pojišťoven.
Doporučil nepodepisovat prozatím smlouvy s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou.
Do 14 dnů bude známo stanovisko, jak dále v této věci postupovat.
Úkol: Rozeslat členům sociální komise prezentace na téma plateb od zdravotních pojišťoven
a na téma dostupného bydlení.
Odpovědnost: Jiří Bína, koordinátorka
Termín: spolu se zápisem z jednání komise
Ze zasedání se omluvil Petr Krčál.
2. Spolupráce komise sociální a pro oblast protidrogové politiky se zdravotní komisí
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Při schvalování plánu činnosti komise na rok 2015 byl definován úkol vyjednat postup projednání
témat, která se prolínají odvětvími sociálních věcí i zdravotnictví, v obou odborných komisích.
Jiří Bína sdělil, že kontaktoval Soňu Měrtlovou, tajemnici zdravotní komise, a bylo dohodnuto,
že v obou komisích bude projednán způsob spolupráce a návrhy témat k diskuzi.
Varianty účasti na projednávání:
1. Společné zasedání komisí;
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2. Delegace zástupců, kteří budou přizváni jako hosté na jednání druhé komise.
Návrh témat k diskuzi:
- Návaznost zdravotní a sociální péče;
- Hospicová péče;
- Problematika Alzheimerovy choroby a demence získané z jiných příčin;
- Reforma psychiatrické péče.
Na základě rozsáhlé diskuze členů sociální komise bylo přijato toto usnesení:
Usnesení 001/02/2015/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
preferuje
při spolupráci se zdravotní komisí společné zasedání dne 20. 5. 2015. Zdravotní komisi budou
zaslána obecná témata k projednání a po dubnovém zasedání sociální komise bude zaslána
specifikace témat.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Vítězslav Schrek uvedl, že zasedání sociální komise by se mohlo konat dne 20. 5. 2015 od
15.00 hodin a od 16.00 hodin naváže na společné jednání se zdravotní komisí.
3. Projekt výstavby azylového domu v Třebíči
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína uvedl, že na základě úkolu z jednání komise byly k projektu stavby objektu pro službu
azylového domu v Třebíči vyžádány následující informace:
Stavba objektu v Třebíči pro matky s dětmi, ženy bez domova, otce s dětmi, rodinu v krizi
a Ranou péči – služby soc. prevence
Domov pro matky Třebíč - Oblastní charita Třebíč provozuje 19 let Domov pro matky v tísni
v Třebíči. Posláním Domova je poskytovat sociální služby matkám s dětmi v nepříznivé životní
situaci z města a regionu Třebíč, aby mohly samostatně žít a nést plnou zodpovědnost v péči
o své děti. Domovu je v současnosti vyhrazen suterén osmipatrové budovy ubytovny, jejímž
vlastníkem je město Třebíč. Disponuje 15 samostatnými ubytovacími jednotkami o velikosti
20,65 m2 s vlastním sociálním zařízením. V posledních třech letech sužuje celou osmipatrovou
budovu výskyt štěnic.
Stavba nového azylového domu o celkovém počtu 14 samostatných bytových jednotek
s kapacitou 48 lůžek, umožní ubytovat matky s dětmi v důstojném motivujícím prostředí. Jeden
z bytů je plánován jako bezbariérový. Další 4 lůžka jsou určena pro samotné ženy (bez
domova). Nová stavba zajistí nadčasový vzhled s jednoduchostí údržby provozu.
V třebíčském regionu i celém Kraji Vysočina zatím zcela chybí možnost azylového bydlení pro
ženy bez přístřeší, proto je snahou rozšířit služby právě pro ně, stejně tak poskytnout azylové
bydlení otci s dětmi i celé rodině s dětmi.
Hlavní důvody pro nové prostory:
1. Nedostačující a nevyhovující prostor pro ubytování matek a dětí - zamřížovaný suterén
ubytovny, pro socializační činnosti a programy, nevyhovující návštěvní prostor, skladové
prostory, aj.;
2. Společné soužití uživatelů DMT s obyvateli městské ubytovny;
3. Dlouhodobý výskyt štěnic;
4. Ubytování imobilním uživatelkám nebo uživatelkám s imobilními dětmi v bezbariérovém bytě;
5. Rozšíření služby rodinám v krizi;
6. Rozšíření služby o pomoc bezdětným, osamělým ženám bez domova;
7. Dostatečně velký prostor pro práci s uživatelkami a jejich dětmi.
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Vedle těchto služeb je plánováno umístit v domě zázemí pro terénní službu Rané péče.
Středisko rané péče Třebíč si klade za cíl provázet a podporovat rodiny s dětmi s postižením
a ohrožením ve vývoji do 7 let věku. Jedná se o sociální službu, která zajišťuje výchovné,
vzdělávací, terapeutické a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů rodiny. Uživateli služeb střediska jsou rodiny
s dětmi s kombinovaným postižením, s mentálním postižením, s tělesným postižením, rodiny
s dětmi s poruchami autistického spektra, rodiny s dětmi s ohrožením vývoje. Raná péče začíná
zjištěním ohrožení nebo postižení dítěte a končí integrací dítěte nebo zařazením dítěte do
vzdělávací instituce. Spádovost služby je na Třebíčsku, Jihlavsku, Žďársku a v přilehlých
regionech.
Přínos nových prostor pro ranou péči:
Rozvoj služby rané péče jako celku – možnost zavádění nových metod a přístupů v péči
o rodiny dětí s postižením - pro téměř 50 rodin s dětmi.
1. Zázemí pro poskytování služby;
2. Rozšíření a rozvoj ambulantních terapií - individuální terapie, skupinová práce s dětmi,
přednášky odborníků pro rodiče;
3. Skladové prostory pro pomůcky;
4. Na odpolední setkání rodin a odborné přednášky si nebudou pracovníci střediska pronajímat
zvláštní prostory, aktivity bude možno pořádat v nových vlastních prostorách.
Předpokládaný harmonogram stavby je 7. 2015 – 10. 2016. Ohledně financování je již jednáno
s MPSV.
V následné diskuzi uvedl Jiří Vondráček, že jde o řešení krizové situace, a vyjádřil obavu, zda
se sociální práce nevrací k řešení bytové problematiky.
Usnesení 002/02/2015/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o projektu výstavby azylového domu v Třebíči, kde nedochází ke vzniku nových
sociálních služeb, ale pouze k transformaci v rámci nové investice.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Čerpání evropských prostředků v novém plánovacím období
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína sdělil, že odbor sociálních věcí byl ze strany MPSV osloven s nabídkou konání
workshopu zaměřeného na čerpání evropských prostředků v rámci individuálních projektů krajů.
Jedná se o projekty podávané v nesoutěžních výzvách, kde příjemcem může být pouze kraj.
Jednání se bude konat v úterý 10. 3. v 9 hodin. Pracovník MPSV poskytl k možnému
tematickému zaměření čerpání prostředků MPSV následující informace:
OPZ má 5 prioritních os:
1. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
2. Sociální začleňování a boj s chudobou
3. Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
4. Efektivní veřejná správa
5. Technická pomoc
Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou obsahuje jednak podporu systémového
charakteru, tj. zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám
a jednak obsahuje podporu vůči jednotlivcům prostřednictvím sociálních služeb, které jsou
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poskytovány cílovým skupinám jednotným způsobem na celém území ČR přes zavedenou síť
institucí.
MPSV v rámci této prioritní osy plánuje vyhlásit první výzvu na podporu vybraných druhů
sociálních služeb (obdoba současné výzvy č. 05) již v průběhu června 2015, aby podpora těchto
sociálních služeb mohla začít již od roku 2016. (Jedná se o obdobu stávajícího individuálního
projektu, z něhož se financují azylové domy a sociální rehabilitace pro duševně nemocné.
Alokace pro příští plánovací období pro Kraj Vysočina činí 334 mil. Kč.)
Souběžně je plánováno vyhlášení další výzvy se zaměřením na zvýšení kvality a udržitelnost
systému sociálních služeb (obdoba současné výzvy č. A9) a dalších navazujících činností
podporujících sociální začleňování.
Členové sociální komise obdrželi podkladový materiál s podrobným seznamem programem
podporovaných aktivit.
Vítězslav Schrek uvedl, že je zde možnost a prostor pro návrh výzev tak, aby byly efektivní.
Vyzval členy komise k zasílání doporučení k projektům, která budou následně přednesena na
pracovním workshopu, kterého se mohou členové sociální komise osobně účastnit.
Úkol: Rozeslat členům sociální komise pozvánku na pracovní workshop na téma „Sociální
začleňování a boj s chudobou“.
Odpovědnost: Jiří Bína, koordinátorka
Termín: 27. 2. 2015
Usnesení 003/02/2015/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o možnostech čerpání evropských prostředků v projektech kraje dle materiálu
KSPP-02-2015-04.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Vítězslav Schrek v průběhu zasedání podal návrh na předřazení bodu č. 6 „Pravidla zařazování
do sítě sociálních služeb“ před bod č. 5 „Investice kraje na úseku sociálních služeb“.
5. Pravidla zařazování do sítě sociálních služeb
Členové komise obdrželi podkladový materiál na zasedání komise.
Jiří Bína uvedl, že odbor sociálních věcí pracuje na podkladech pro stanovení pravidel pro
zařazování do sítě sociálních služeb. Jsou vypracovány dva modely, které se v některých
ohledech shodují a jiné záležitosti řeší odlišným způsobem. Výsledný návrh bude čerpat z obou
modelů a využije možnosti porovnat různé návrhy.
1. Pravidla zařazení sociální služby do krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina pro rok
2016.
2. Návrh zásad pro zařazení sociálních služeb do sítě financované Krajem Vysočina.
Je třeba více řešit problematiku pojmenování potřebnosti sociální služby a jejího finančního
zabezpečení. Na druhou stranu předložené materiály obsahují i obecné informace, které by
mohly stát mimo vlastní pravidla. V rámci procesu připomínkování lze zdůraznit také rizika, která
může nastavení některých parametrů přinést.
Vítězslav Schrek vyzval členy komise, aby se do 4. 3. 2015 elektronickou cestou vyjádřili k tomu,
co v předkládaných materiálech považují za dobré řešení problematiky vstupu do sítě sociálních
služeb a co jim v nich naopak chybí. Případné připomínky a doporučení budou vypořádány
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a zohledněny při zpracování konečné verze návrhu předloženého odborem. Neřešené otázky
mohou být požadavkem na doplnění návrhu zpracovatelem.
V následné diskuzi členové komise vyjádřili své názory k předloženým modelům pravidel
zařazování do sítě sociálních služeb.
Členové komise budou průběžně informováni o vývoji zpracování materiálu.
V průběhu jednání se ze zasedání omluvili členové komise Ladislav Nováček, Věra Bartuňková
a Zdeňka Marková.
6. Investice kraje na úseku sociálních služeb
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína okomentoval přehled investičních akcí dle schváleného rozpočtu na rok 2015 z kapitoly
majetek. Většinou se jedná o technický charakter akcí, nutné opravy, nebo o zlepšování kvality
života ve stávajících objektech.
Vítězslav Schrek a Jan Kasal podali návrh na doplnění materiálu o finanční objem akcí a termín
ukončení akcí.
Usnesení 004/02/2015/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
o investičních akcích kraje v sociální oblasti dle materiálu KSPP-02-2015-05.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Diskuze, různé
Jiří Bína se na základě dotazu Karla Borka vyjádřil ke spolupráci Potravinové banky v Ledči nad
Sázavou s příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina.
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na pátek 17. dubna 2015, od 9.00 hodin.
8. 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. 3. 2015.
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