Zápis z jednání
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 3/2016
konaného dne 22. 4. 2016
Přítomni:
1. Ladislav Nechvátal

8. Vítězslav Schrek (předseda)

2. Pavla Kučerová

9. Jiří Hormandl

3. Jaromír Pospíchal

10. Jan Kasal

4. Karel Borek

11. Jiří Vondráček (místopředseda)

5. Ladislav Nováček

12. Věra Bartuňková

6. Kamil Vejvoda

13. Jiří Bína (tajemník)

7. Petr Korčák
Nepřítomni (omluveni):
1. Zdeňka Marková
Hosté:
1. Martina Bártová (ředitelka STŘED, z. ú.)
2. Karel Vondráček (STŘED, z. ú)
Program:
1. Zahájení, kontrola úkolů, schválení zápisu
2. Vyhodnocení nákladů a zdrojů na provoz sociálních služeb v roce 2015 – potřebnost
změn ve výpočtu vyrovnávací platby (k projednání bodu bude přizvána paní Martina
Bártová, která vznesla podnět k přehodnocení některých hodnot pro výpočet vyrovnávací
platby)
3. Projednání aktuálního stavu koncepce hospicové péče
4. Diskuze, různé
5. 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 na základě podnětu
tajemníka komise Jiřího Bíny navrhl doplnit v bodě č. 4 o žádost „Zařazení Potravinové banky
Vysočiny, z.s., do dotačního titulu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina“. Takto doplněný
program jednání byl 12 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné
připomínky a byl 12 hlasy schválen.
Vítězslav Schrek omluvil nepřítomnost Petra Krčála, radního pro oblast sociálních věcí
a prorodinné politiky.
Jiří Bína provedl rekapitulaci stavu řešení úkolů z minulého jednání komise.

2. Vyhodnocení nákladů a zdrojů na provoz sociálních služeb v roce 2015 – potřebnost
změn ve výpočtu vyrovnávací platby
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína podrobně okomentoval přehled vyúčtování jednotlivých sociálních služeb za rok 2015,
které kraj nezřizuje (materiál Kspp-03-2016-02, př. 1).
Vítězslav Schrek přivítal Martinu Bártovou, ředitelku STŘED, z. ú., a Karla Vondráčka, zástupce
ředitelky a vedoucí Střediska sociálních služeb.
Členové komise obdrželi od Karla Vondráčka podkladový materiál – STŘED, z. ú. přehled příjmů
registrovaných sociálních služeb. Martina Bártová podkladový materiál podrobně okomentovala.
Uvedla, že dlouhodobější problém je vnímán ve spoluúčasti měst u nízkoprahových zařízení pro
děti a mládež a u sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. U ostatních služeb jsou
procentuálně nastavené podíly vyhovující.
Vítězslav Schrek poděkoval Martině Bártové a Karlu Vondráčkovi za účast a s hosty se rozloučil.
Jiří Bína představil porovnání nastavených koeficientů zapojení ostatních zdrojů (koeficient
a zahrnující zejména prostředky z obecních rozpočtů) se skutečností roku 2015 zjištěnou
z vyúčtování a upozornil na případy, kdy koeficient a převyšuje skutečnou spoluúčast v roce
2015. Zároveň uvedl, že u některých druhů sociálních služeb byl koeficient a oproti skutečnosti
navyšován za účelem regulace požadavků na rozšíření kapacit. U jiných služeb koeficient
a vychází z průměrné hodnoty a skutečnost u jednotlivých poskytovatelů je značně rozdílná.
Pokud se koeficient a sníží, bude to pro obce s nízkou spoluúčastí signál, že postupovali
správně, když svoji spoluúčast nezvýšily na průměrnou hodnotu. Pro obce, které financují
nadprůměrně, to bude naopak signál, že mají možnost svoji spoluúčast snížit.
Na základě diskuze členů komise podal Vítězslav Schrek návrh na snížení podílu pro rok 2016
u tří sociálních služeb. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – snížení podílu z 30 % na
25 %, terénní programy - snížení podílu z 20 % na 15 %, sociálně terapeutické dílny – snížení
podílu z 10 % na 5 %.
Ladislav Nechvátal uvedl, že by bylo dobré pro porovnání předložit členům komise přehled
vyúčtování sociálních služeb zřizovaných Krajem Vysočina.
Usnesení 008/03/2016/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o nákladech a příjmech sociálních služeb dle materiálu Kspp-03-2016-02, př. 1, a
doporučuje
zabývat se nastavením stanoveného podílu u služeb nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
terénní programy a sociálně terapeutické dílny, a
požaduje
seznámení s materiálem rozšířeným o zapracované výsledky projednávání s městy na zasedání
sociální komise v září 2016.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Projednání aktuálního stavu koncepce hospicové péče
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína sdělil, že Kraj Vysočina se rozvojem komplexního systému paliativní péče zabývá více
jak 10 let. V rámci spolupráce odboru sociálních věcí a odboru zdravotnictví vznikl dokument
Záměr komplexní paliativní péče v Kraji Vysočina (materiál Kspp-03-2016-03, př. 1). Tento
materiál nelze považovat za plnohodnotnou koncepci, ale je schopen plnit funkci dokumentu
popisujícího možné směry dalšího rozvoje paliativní péče v Kraji Vysočina. Terminologicky
dokument vychází z pojetí, kdy se paliativní péče považuje za péči o umírající v komplexním
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rozsahu. Na jeho základě chce Kraj Vysočina vytvořit systém dostupné komplexní paliativní
péče na celém území kraje, a to primárně založené na domácí formě péče, doplněné formou
lůžkové péče. Otázka řešení absence lůžkového hospice v Kraji Vysočina zůstává v dokumentu
otevřena a je zmíněna možnost navýšení kapacity paliativních lůžek v nemocnicích.
K materiálu je připojen dokument popisující finanční výhled záměru lůžkového hospice v Jihlavě
(materiál Kspp-03-2016-03, př. 2) a informace o nákladovosti lůžkových hospiců v ČR (materiál
Kspp-03-2016-03, př. 3).
Jiří Bína uvedl, že toto téma bylo dne 20. 4. 2016 projednáno členy Zdravotní komise Rady
Kraje Vysočina. Usnesením vzala zdravotní komise tento bod pouze na vědomí.
Členové komise následně diskutovali o struktuře hospicové péče a nezastupitelnosti domácí
péče. Dále uvedli, že je třeba diskutovat o tom, zda vytvářet hospicová lůžka v nemocnicích,
nebo se zabývat výstavbou lůžkového hospice. Někteří členové komise seznámili přítomné
s poznatky o hospicové péči z exkurze, která se uskutečnila v měsíci dubnu 2016 v Holandsku.
V diskuzi zazněla připomínka k materiálu ze strany terminologie (paliativní péče – hospicová
péče). Jiří Bína pojem „komplexní paliativní péče“ objasnil.
Usnesení 009/03/2016/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
materiál „Záměr komplexní paliativní péče v Kraji Vysočina“ dle materiálu Kspp-03-2016-03,
př. 1, a
doporučuje
odložení projednání zastupitelstvem kraje s ohledem na projednání na společném zasedání
se Zdravotní komisí Rady Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Ze zasedání se omluvil předseda komise Vítězslav Schrek.
Následným řízením zasedání byl pověřen místopředseda komise Jiří Vondráček.
4. Diskuze, různé
Projednání podnětu Potravinové banky Vysočiny, z.s.
Jiří Bína uvedl, že dne 20. dubna 2016 obdržel podnět od Potravinové banky Vysočiny, z.s.,
k zařazení do dotačního titulu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina.
Na základě diskuze členů komise bylo přijato následné usnesení:
Usnesení 010/03/2016/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
nedoporučuje
změnu grantového programu „Investujme v sociálních službách 2016“ ve smyslu zařazení
potravinové banky mezi příjemce dotace z tohoto grantového programu.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 4 se zdrželi).
Projednání podpory programů primární prevence rizikového chování na školách realizovaných
Centrem primární prevence Vrakbar
Jiří Bína seznámil členy komise s problematikou financování programů specifické všeobecné
primární prevence poskytovaných v rámci školní docházky. Výše dotací z MŠMT v roce 2016
oproti minulosti poklesla a poskytovatelé se obracejí na kraj s požadavky, zda by nad rámec své
pravidelné podpory v objemu 3 mil. Kč zmíněný propad ve financování této činnost nenahradil.
Členům komise bude společně se zápisem rozeslána „Argumentace na podporu programů
primární prevence rizikového chování na školách realizovaných Centrem primární prevence
Vrakbar“.
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Úkol: Rozeslat členům komise materiál „Argumentace na podporu programů primární prevence
rizikového chování na školách realizovaných Centrem primární prevence Vrakbar“.
Odpovědnost: koordinátorka
Termín: společně se zápisem ze zasedání
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na pátek 27. května 2016, od 9.00 hodin.
5. Závěr
Místopředseda 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 28. 4. 2016.
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