Zápis z jednání
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 5/2015
konaného dne 26. 6. 2015
Přítomni:
1. Pavla Kučerová

6. Vítězslav Schrek (předseda)

2. Jaromír Pospíchal

7. Jiří Vondráček (místopředseda)

3. Karel Borek

8. Věra Bartuňková

4. Ladislav Nováček

9. Jiří Bína (tajemník)

5. Kamil Vejvoda
Nepřítomni (omluveni):
1. Ladislav Nechvátal

4. Jan Kasal

2. Petr Korčák

5. Zdeňka Marková

3. Jiří Hormandl
Hosté:
1. Petr Krčál (člen Rady Kraje Vysočina)
2. Petr Piňos (člen Rady Kraje Vysočina)
3. Věra Švarcová (OSV)
4. Slávka Dokulilová (KOUS)
5. Lumír Bártů (OSV)
6. Michaela Pospíchalová (OSV)
Program:
1. Zahájení, kontrola úkolů, schválení zápisu
2. Informace z oblasti protidrogové politiky kraje
3. Odborná analýza sociálně vyloučených romských
a dostupnosti sociálních služeb v těchto lokalitách

lokalit

v Kraji

Vysočina

4. Pokrytí území kraje pečovatelskou službou
5. Financování Senior Pointů a Family Pointů
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 7 hlasy schválen.
K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 7 hlasy schválen.
Vítězslav Schrek přivítal Petra Krčála, radního pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky.

Na zasedání se dostavila členka komise Pavla Kučerová.
Jiří Bína provedl rekapitulaci stavu řešení úkolů z minulého jednání komise.
Petr Krčál podal aktuální informace z oblasti sociálních věcí:
- Členům komise byla předložena prezentace „Reforma psychiatrické péče z pohledu
asociace krajů“. Projednávání tohoto tématu bude zařazeno na příští zasedání komise
a prezentace bude elektronicky rozeslána členům komise.
- Dne 23. 6. 2015 proběhlo jednání za přítomnosti ministryně práce Michaely Marksové,
ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka, a ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny
Zdeňka Kabátka, ohledně poskytování zdravotní péče v sociálních službách.
- Přehled financování sociálních služeb v letošním roce a přehled finančních požadavků
pro rok 2016.
- Práce na Národní strategii rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2020 jsou
dokončovány. Po dokončení bude tento materiál rozeslán členům komise.
- Připravena metodika MPSV pro kraje pro rok 2016.
2. Informace z oblasti protidrogové politiky kraje
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína uvedl, že cílem tohoto materiálu je především informování komise o situaci v kraji
na úseku protidrogové politiky. V letošním roce končí platnost dosavadních strategických
dokumentů v této oblasti a bude nutná jejich aktualizace.
Michaela Pospíchalová, koordinátorka protidrogové politiky kraje, podrobně seznámila členy
komise se Zprávou o protidrogové politice Kraje Vysočina.
Petr Krčál uvedl, že organizacím se daří kvalitní provádění prevence, poskytování lůžkových
zařízení a K-center, a to i přes minimum finančních prostředků, které jsou jim poskytovány.
Problémem jsou narůstající požadavky Úřadu vlády České republiky, které však nejsou kryty
finančními prostředky.
Slávka Dokulilová upozornila na důležitost informovanosti a zapojení nejen dětí, ale i rodičů.
Jiří Bína objasnil členům komise termíny neselektivní a selektivní primární prevence.
Členy komise byla projednávána problematika finanční podpory selektivní primární prevence
a otázka počtu přítomných lektorů na programu primární prevence.
Usnesení 010/05/2015/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o situaci na úseku protidrogové politiky dle materiálů KSPP-05-2015-02, př. 1,
KSPP-05-2015-02, př. 2 a KSPP-05-2015-02, př. 3. Sociální komise považuje selektivní primární
prevenci za součást celého systému primární prevence rizikového chování.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Usnesení 011/05/2015/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
navýšení finančních prostředků pro rok 2016 na plošné pokrytí primární prevenci na minimálně
3,5 mil. Kč.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Číslo jednací:

KUJI 47713/2015
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3. Odborná analýza sociálně vyloučených romských
a dostupnosti sociálních služeb v těchto lokalitách
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

lokalit

v Kraji

Vysočina

Vítězslav Schrek přivítal Petra Piňose, radního pro oblast multikulturní spolupráce a neziskový
sektor.
Pro členy komise byla připravena prezentace „Odborná analýza sociálně vyloučených romských
lokalit v Kraji Vysočina a dostupnosti sociálních služeb v těchto lokalitách“, vypracována firmou
AUGUR Consulting s.r.o., v rámci projektu „Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině“. Prezentaci
podrobně okomentoval Lumír Bártů, koordinátor aktivit projektu.
Z poznatků analýzy bude kraj dále čerpat při přípravě koncepčních dokumentů v oblasti
sociálního začleňování a sociálních služeb. Diskuze k materiálu byla věnována zejména
způsobu vyhodnocení sociálně vyloučených lokalit a připomínkám z obcí.
Usnesení 012/05/2015/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o Odborné analýze sociálně vyloučených romských lokalit v Kraji Vysočina
a dostupnosti sociálních služeb v těchto lokalitách.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Pokrytí území kraje pečovatelskou službou
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína uvedl, že v rámci dotačního řízení odbor sociálních věcí shromáždil údaje o pokrytí
kraje pečovatelskou službou, počtu úvazků, počtu hodin strávených při poskytování úkonů a na
cestě k uživatelům a skladbě úkonů pečovatelské služby.
Odbor sociálních věcí navrhl realizaci dalších kroků při řešení problematiky pokrytí kraje
pečovatelskou službou:
 Ověřit a potvrdit správnost údajů (v některých případech jsou údaje poskytovatelů
pravděpodobně chybné)
 Zaměřit se na případy špatně využitého fondu pracovní doby a jednat s poskytovateli
o této situaci
 Provést podrobnější porovnání několika služeb s převažující donáškou a dovozem obědů
se službami, kde převažují jiné úkony; stanovit možnosti a metodiku pro změnu struktury
úkonů – zabezpečení donášky a dovozu obědů jiným způsobem
 Zpracovat přehled obcí, kde není pečovatelská služba zabezpečena vůbec nebo
je zabezpečena v nedostatečném časovém rozsahu.
 Zjistit záměry obcí na rozšíření pečovatelské služby.
 Informovat písemným podáním obce o systému financování pečovatelské služby.
 Vypracovat a předložit návrh pokrytí území kraje pečovatelskou službou, včetně finanční
analýzy předloženého návrhu.
Usnesení 013/05/2015/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
vypracovat návrh pokrytí území kraje pečovatelskou službou při zahrnutí kroků dle materiálu
KSPP-05-2015-04.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
V době hlasování nebyl přítomen předseda komise Vítězslav Schrek.
Číslo jednací:
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5. Financování Senior Pointů a Family Pointů
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína sdělil, že jedním z nástrojů naplňování rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina
je zřizování, provozování Family Pointů (dále jen „FP“) a Senior Pointů (dále jen „SP“). Jejich
zřizování bylo na území Kraje Vysočina započato v rámci projektů financovaných z ESF „Žijeme
a pracujeme na Vysočině“ a „Senior Plus“. Kraj Vysočina i po skončení projektů usiluje
o udržitelnost stávajících zařízení a především o rozšíření sítě FP a SP po celém území kraje.
Za tímto účelem zpracovává koncepci, ve které by měly být stanoveny podmínky pro zřizování,
provozování a financování těchto zařízení.
Family Point umožňuje rodičům pečovat o malé děti mimo vlastní domov a získávat informace
pro podporu rodinného života. Rozlišujeme kontaktní FP (přítomnost vyškolené kontaktní
pracovnice) a základní FP (bez kontaktní pracovnice).
Senior Point je informační a metodické centrum zaměřené na služby a pomoc lidem
v předseniorském a seniorském věku, zabývající se problematikou aktivního stárnutí,
celoživotního vzdělávání a zdravého životního stylu. Provozovány jsou pouze kontaktní SP.
Jiří Bína okomentoval podklady pro tvorbu koncepce zřizování, provozování a financování
FP a SP na území Kraje Vysočina:
 Aktuální stav provozovaných FP a SP v Kraji Vysočina;
 Plánované rozšíření sítě FP a SP;
 Licenční autorská práva pro FP a SP;
 Plánované financování FP a SP z Kraje Vysočina.
Členové komise následně diskutovali o návštěvnosti FP a SP a struktuře řešených problémů,
o srozumitelnosti názvů FP a SP (užívání českých názvů, kterým lidé rozumí), a o případné
spolupráci měst a Kraje Vysočina z hlediska financování.
Usnesení 014/05/2015/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
„Filosofii pro budování Family Pointů a Senior Pointů“ dle materiálu KSPP-05-2015-05 jako
závazný podklad pro zpracování Koncepce budování Family Pointů a Senior Pointů v Kraji
Vysočina.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Diskuze, různé
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na pátek 18. září 2015, od 9.00 hodin.
Zasedání je plánováno jako výjezdní do Domova ve Zboží, příspěvkové organizace.
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 30. 6. 2015.
Číslo jednací:
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