Zápis z jednání
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 3/2015
konaného dne 17. 4. 2015
Přítomni:
1. Pavla Kučerová

7. Jiří Hormandl

2. Karel Borek

8. Jan Kasal

3. Ladislav Nováček

9. Jiří Vondráček (místopředseda)

4. Kamil Vejvoda

10. Zdeňka Marková

5. Petr Korčák

11. Jiří Bína (tajemník)

6. Vítězslav Schrek (předseda)
Nepřítomni (omluveni):
1. Ladislav Nechvátal

3. Věra Bartuňková

2. Jaromír Pospíchal
Hosté:
1. Petr Krčál (člen Rady Kraje Vysočina)
2. Věra Švarcová (OSV)
3. Michal Novotný (ředitel OCHJ)
4. Hana Fexová (projektová manažerka OCHJ)
Program:
1. Zahájení, kontrola úkolů, schválení zápisu
2. Zabezpečení potravinové pomoci
3. Témata spolupráce mezi KSPP a zdravotní komisí
4. Grantový program Investujme v sociálních službách 2015
5. Pravidla pro zařazování do sítě sociálních služeb
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 přivítal Petra Krčála, radního pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky.
Jiří Bína provedl rekapitulaci stavu řešení úkolů z minulého jednání komise.

2. Zabezpečení potravinové pomoci
Členové komise obdrželi podkladový materiál na zasedání komise.
Jiří Bína sdělil, že problematika financování Potravinové Banky Vysočina (dále jen „PBV“) byla
v roce 2014 komisí projednávána, a bylo doporučeno poskytnutí dotace. Z celkové dotace
ve výši 200 tis. Kč však provozovatel vrátil na účet kraje 130 tis. Kč jako nepoužité prostředky.
V lednu 2015 obdržel odbor sociálních věcí (dále jen „OSV“) dopis, se žádostí o poskytnutí
vrácených prostředků na rok 2015. Z formálně technického hlediska však tímto způsobem nelze
postupovat. Vzhledem k potřebě vyhodnocení provozu v roce 2014 si OSV vyžádal doplňující
informace. V informacích PBV je uvedena také odpověď na pozvání zástupců PBV na jednání
komise a vyjádření k možnosti financování činnosti potravinové banky z prostředků EU. Je třeba
uvést, že MPSV připravuje výzvu k tomuto účelu, přičemž se předpokládá, že potraviny budou
nakupovány na základě veřejné zakázky. Podmínky projektu zatím nebyly oficiálně vyhlášeny
a jsou teprve ve fázi zpracování. Vůči tomu, jak jejich dosavadní podobě se Česká federace
potravinových bank vyjádřila odmítavě s tím, že by prostředky EU její členové za těchto
okolností nemohli čerpat. O dalším nastavení podmínek bude KSPP informována, aby mohla
jednat o vhodném řešení pro rok 2016 a následující.
Možností poskytování potravinové pomoci na území kraje v roce 2016 se zabývá také Oblastní
charita Jihlava. Z toho důvodu byl jednání komise pozván ředitel této organizace, aby
prezentoval své záměry.
Vítězslav Schrek přivítal Michala Novotného, ředitele Oblastní charity Jihlava, a Hanu Fexovou,
projektovou manažerku Oblastní charity Jihlava.
Pro členy komise byla připravena prezentace „Charitní potravinová pomoc – projektový záměr“,
kterou Hana Fexová okomentovala. Michal Novotný podal doplňující informace.
Prezentace obsahovala tyto základní informace:
 Cíl projektu;
 Cílové skupiny;
 Výchozí stav – statistika;
 Fond evropské pomoci nejchudším osobám (dále jen „FEAD“);
 Operační program materiální a potravinové pomoci 2014 – 2020;
 Charitní potravinová pomoc – předpokládaný objem finančních prostředků, územní
dopad, předpokládaný termín zahájení;
 Textilní banka.
Z diskuze členů komise vyplynulo, že cílem by mělo být plošné zabezpečení potravinové pomoci
a navázání na sociální práci. Členové komise se kladně vyjádřili k návrhu výjezdního zasedání
spojeného s návštěvou PBV.
Vítězslav Schrek poděkoval a s hosty se rozloučil.
Na základě podnětu Petra Krčála byl stanoven následující úkol:
Úkol: Pozvat na příští jednání komise zástupce Potravinové banky Vysočina, o.s., Ledeč nad
Sázavou, a zástupce České federace potravinových bank v ČR.
Odpovědnost: Jiří Bína
Usnesení 005/03/2015/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje poskytnout dotaci Potravinové bance Vysočina, o.s., Ledeč nad Sázavou pro rok
2015 ve výši 130 000 Kč.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (1 proti, 2 se zdrželi).
Číslo jednací:
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3. Témata spolupráce mezi KSPP a zdravotní komisí
Členové komise obdrželi podkladový materiál na zasedání komise.
Jiří Bína uvedl, že sociální komise se na svém minulém zasedání zabývala otázkou spolupráce
se zdravotní komisí s tím, že bylo navrženo společné zasedání obou komisí a byla projednána
témata ke společnému jednání.
Členy komise byl schválen termín společného zasedání 27. května 2015 od 16.00 hodin.
Ze zasedání se omluvila členka komise Pavla Kučerová a tajemník komise Jiří Bína.
Vítězslav Schrek přivítal Věru Švarcovou, vedoucí odboru sociálních věcí.
Následně členové komise definovali témata, která by měla být předmětem společného jednání.
- Hospicová péče – strategie fungování hospicové péče v Kraji Vysočina.
- Problematika Alzheimerovy choroby a demence získané z jiných příčin.
- Dětská zdravotnická zařízení ve vazbě na změny v náhradní rodinné péči (toto téma bylo
navrženo členy zdravotní komise). K projednání tohoto tématu bude přizvána Marie
Nápravníková, vedoucí oddělení sociální ochrany a prevence.
Členové komise se shodli, že na některém z následujících zasedání bude projednána Reforma
psychiatrické péče. Podkladem pro jednání budou výstupy z pracovní skupiny, která
se v posledním roce zaměřuje především na transformaci psychiatrické péče. Pro prezentaci
výstupů bude přizván zástupce pracovní skupiny. Po projednání v sociální komisi by toto téma
bylo navrženo ke společnému projednání se zdravotní komisí.
4. Grantový program Investujme v sociálních službách 2015
Členové komise obdrželi podkladový materiál na zasedání komise.
Věra Švarcová uvedla, že Kraj Vysočina z Fondu Vysočiny každoročně vyhlašuje grantový
program „Investujme v sociálních službách“. Pro rok 2015 bylo na jednání rady kraje
doporučeno rozšířit okruh příjemců dotace o obce a obecní příspěvkové organizace, přičemž
alokace pro tento grantový program je vyšší.
Členové komise se v následné diskuzi vyjádřili k návrhu rozšíření okruhu příjemců dotace.
Vzhledem k tomu, že pro rok 2015 již nemůže být pozměněna výše alokace, shodli se členové
komise na vyhlášení grantového programu v předloženém znění. Pro rok 2016 budou změny
diskutovány a bude doporučeno rozšíření výzvy.
Ze zasedání se omluvil člen komise Kamil Vejvoda.
Úkol: OSV zpracuje návrh kritérií v souladu se strategií podpory (kdo a za jakých podmínek).
Odpovědnost: Věra Švarcová
Usnesení 006/03/2015/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
grantový program „Investujme v sociálních službách 2015“ k vyhlášení.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Pravidla pro zařazování do sítě sociálních služeb
Členové komise obdrželi podkladový materiál na zasedání komise.
Číslo jednací:
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Věra Švarcová sdělila, že na jednání sociální komise č. 02/2015 byly předloženy členům dvě
varianty pravidel pro zařazování do sítě sociálních služeb se žádostí o elektronické zaslání
připomínek. OSV obdržel připomínky Zdeňky Markové, která upozornila, že např. v terénních
a ambulantních službách jsou hodnocena pobytová kritéria, a že chybí zcela pojem hospicová
péče. Kritéria budou kompletně přepracována. Co se týká hospicové péče, vzniká problém
zejména z důvodu, že hospicová péče není definována jako sociální služba z hlediska zákona.
Její část je registrována jako odlehčovací služby a zčásti mají někteří poskytovatelé hospicové
péče registrované odborné sociální poradenství. Parametry pro hospicovou péči tedy budou
muset být přiřazeny k těmto sociálním službám. Na jednání komise také byla připomínkována
špatná srozumitelnost navržených dokumentů a doporučení projednat filosofii pravidel pro
zařazování do sítě.
Členům komise byl v podkladovém materiálu předložen návrh „filosofie pravidel pro zařazování
do sítě sociálních služeb“.
Členové komise se v následné diskuzi vyjádřili, že by bylo dobré zvážit parametry věcného
a technického vybavení. Otevřít prostor pro posouzení ve spolupráci s naplňováním standardů
kvalit, a po stránce stavebního zákona naplňování metrů např. na pokoje.
Sociální komise se tímto tématem bude zabývat na některém z následujících zasedání
a očekává od OSV dopracování konkrétních kritérií.
Usnesení 007/03/2015/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
„rámec pravidel pro zařazování do sítě sociálních služeb“ dle materiálu Kspp-03-2015-05 jako
podklad pro zpracování pravidel pro zařazování do sítě sociálních služeb.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Diskuze, různé
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na středu 27. května 2015, od 16.00 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 22. 4. 2015.
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