Zápis z jednání
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 8/2019
konaného dne 8. 11. 2019
Přítomni:
1. Petr Krčál (předseda)

8. Jiří Hormandl

2. Marie Bohuslavová

9. Jan Tourek (místopředseda)

3. Petr Běhunek

10. Pavla Krejzlová

4. Miloš Hrůza

11. Kamil Vejvoda

5. Petr Kotting

12. Drahoslav Oulehla

6. Bohuslav Kocián

13. Milan Mokrý

7. Vítězslav Schrek

14. Jiří Bína (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Pavla Kučerová

2. Zdeňka Marková

Hosté:
1. Pavel Franěk (náměstek hejtmana)

3. Roman Sýkora (OSV)

2. Slávka Dokulilová (KOUS)

4. Dušan Vichr (ORR)

Program:
1. Zahájení, schválení programu, schválení zápisu, kontrola úkolů
2. Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina – Opatření v oblasti sociálních věcí
3. Návrhy programů předkládaných do Fondu Vysočiny
4. Naplňování Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina do roku 2020 a příprava nového
Koncepčního přístupu k rodinám a seniorům
5. Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením
6. Investiční politika Kraje Vysočina v oblasti sociální péče, výhled do roku 2030
7. Diskuze, různé
8. Závěr
1. Zahájení, schválení programu, schválení zápisu, kontrola úkolů
Petr Krčál, předseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina,
přivítal všechny přítomné a hosty. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise
usnášeníschopná. Přednesl návrh programu jednání, který byl všemi přítomnými členy schválen.
K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl přítomnými členy
schválen.
Předseda přivítal Pavla Fraňka, náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí a nestátních
neziskových organizací.
Petr Krčál provedl rekapitulaci stavu řešení úkolů z minulého jednání komise.
Na základě úkolu z minulého jednání byl členům komise dne 28. 10. 2019 elektronicky rozeslán
doplňující materiál ohledně Krajské adiktologické ambulance pro hazardní hraní v Kraji
Vysočina. Vzhledem k tomu, že doplňující materiál nebyl uspokojující, bude znovu požádáno
o předložení doplňujících informací.

Úkol: Předložit členům komise nové doplňující informace, analýzy a zjištění ohledně Krajské
adiktologické ambulance pro hazardní hraní v Kraji Vysočina.
Odpovědnost: Jiří Bína
2. Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina – Opatření v oblasti sociálních věcí
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Dušan Vichr seznámil členy komise s aktualizovanými výstupy Strategie rozvoje kraje (dále jen
„SRK“). SRK je základním strategickým dokumentem na úrovni správního obvodu kraje, který je
zpracován na základě zákona o regionálním rozvoji. Platnost současné SRK končí na konci roku
2020, proto musí být zpracována aktualizace na období 2021 – 2027. Zpracování dokumentu
má v gesci ORR, vlastní zpracování probíhá ve spolupráci s jednotlivými odbory kraje.
Jednotlivá opatření budou projednána v komisích rady kraje a výborech zastupitelstva kraje.
Bude také realizován seminář pro členy zastupitelstva kraje. Schválení dokumentu je
předpokládáno v zastupitelstvu kraje v červnu 2020.
Pro členy komise byla připravena prezentace. Dušan Vichr uvedl, že dokument je rozdělen do
třech částí - analytická část, SWOT analýza, strategická část. Podrobně okomentoval
zaktualizované části SRK v oblastech Služby sociální péče, Prevence závislostí a sociální
začleňování a Rodinná a seniorská politika.
Na jednání se dostavili členové komise Pavla Krejzlová, Milan Mokrý a Petr Běhunek.
Po krátké diskusi členů komise uvedl Dušan Vichr, že případné připomínky je možné posílat na
e-mailovou adresu molak.m@kr-vycocina.cz nejpozději do 15. 11. 2019.
Petr Krčál uvedl, že by bylo dobré v aktualizaci Strategie rozvoje Kraje Vysočina specifikovat
spolupráci se všemi středními a vysokými školami v oblasti sociální práce a sociální péče,
s cílem stabilizace studentů v zařízeních sociální péče na Vysočině. Vytvoření podmínek pro
zabezpečení praxe studentů v zařízeních sociální péče a vytvoření systému stabilizačních
stipendií pro žáky sociálních a zdravotních oborů, a to s cílem výrazného propojení studia na
praktický výkon práce v zařízeních sociální péče Kraje Vysočina.
Usnesení 022/08/2019/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
schvaluje
znění Strategie rozvoje Kraje Vysočina v opatřeních Služby sociální péče, Prevence závislostí
a sociální začleňování a Rodinná a seniorská politika.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Pavel Franěk informoval členy komise, že na zasedání zastupitelstva kraje dne 5. 11. 2019 bylo
schváleno dofinancování sociálních služeb u neziskových organizací, které kraj nezřizuje,
a z Fondu strategických rezerv byly vyčleněny finanční prostředky na dofinancování organizací
zřizovaných krajem (po vyhodnocení jejich finančních plánů).
3. Návrhy programů předkládaných do Fondu Vysočiny
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína uvedl, že odbor sociálních věcí připravil k vyhlášení čtyři programy z Fondu Vysočiny.
Postupně okomentoval pracovní verze výzev k předkládání projektů těchto programů:
Číslo jednací:
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Program DOBROVOLNICTVÍ 2020
Program na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na
pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina, v celkovém objemu 3,1 mil. Kč (podkladový materiál Kspp08-2019-03, př. 1).
Program SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020
Program na podporu provozních nákladů vzniklých při svozu klientů do denních stacionářů
a center denních služeb, v celkovém objemu 2 mil. Kč (podkladový materiál Kspp-08-2019-03,
př. 2).
Program PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2020
Program na podporu provozování domácí hospicové a paliativní péče, v celkovém objemu
15 mil. Kč (podkladový materiál Kspp-08-2019-03, př. 3).
Jiří Bína informoval o diskusi ohledně alternativního postupu výpočtu dotace.
Program SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020
Program na podporu programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách
v roce 2020, v celkovém objemu 3,5 mil. Kč (podkladový materiál Kspp-08-2019-03, př. 4).
Usnesení 023/08/2019/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
vyhlásit programy z Fondu Vysočiny dle materiálů DOBROVOLNICTVÍ 2020, SVOZ KLIENTŮ
DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020, PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ
HOSPICOVÉ PÉČE 2020 a SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE
ŠKOLÁCH 2020 podle materiálů Kspp-08-2019-03, př. 1, Kspp-08-2019-03, př. 2, Kspp-082019-03, př. 3 a Kspp-08-2019-03, př. 4.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Petr Krčál předložil v průběhu jednání návrh na předřazení bodu č. 5. Krajský plán vyrovnávání
příležitostí osob se zdravotním postižením před bod č. 4 Naplňování Koncepce rodinné politiky
Kraje Vysočina do roku 2020 a příprava nového Koncepčního přístupu k rodinám a seniorům.
4. Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína uvedl, že odbourávání bariér pro usnadnění přístupu zdravotně postižených osob do
společnosti je meziresortní záležitost, která vyžaduje komplexní spolupráci. Takovým
systémovým řešením je pro Kraj Vysočina Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se
zdravotním postižením. Tento dokument klade důraz na komplexní přístup k řešení kvality života
občanů se zdravotním postižením s důrazem na úzkou spolupráci Kraje Vysočina. Dokument byl
konzultován a aktualizován se zástupci odborů a samostatných oddělení krajského úřadu Kraje
Vysočina, kterých se týkala opatření obsažená v dosavadním plánu, a koordinátorem Národní
rady osob se zdravotním postižením Kraje Vysočina. Postup byl takový, že byl rozeslán text
stávajícího plánu odborům a oddělením nesoucím odpovědnost za některé z nich se žádostí
o podání připomínek nebo podnětů k úpravám a k rozšíření plánu. Oproti stávajícímu
dokumentu nedošlo k žádnému výraznému rozšíření a obsahuje aktivity, které jsou i ve
skutečnosti plněny.
Usnesení 024/08/2019/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
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radě kraje Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2020
– 2022 dle materiálu Kspp-08-2019-05, př. 1 ke schválení.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
V době hlasování nebyl přítomen člen komise Kamil Vejvoda.
Z následného jednání se omluvil člen komise Miloš Hrůza a tajemník komise Jiří Bína.
5. Naplňování Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina do roku 2020 a příprava nového
Koncepčního přístupu k rodinám a seniorům
Roman Sýkora informoval o naplňování Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina – pořádání
akcí pro rodiny s dětmi a seniory, financování mateřských a rodinných center, pořádání
konferencí, příprava aktivit na rok 2020. V roce 2021 bude končit koncepce rodinné politiky,
a proto koncem roku 2020 budou zahájeny přípravné práce na zpracování nové koncepce.
Snahou bude vytvořit koncepci, která bude přístupná a dobře využitelná.
6. Investiční politika Kraje Vysočina v oblasti sociální péče, výhled do roku 2030
Roman Sýkora podrobně informoval o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních
akcích. Jednou z největších dokončených akcí byla výstavba přístavby v Havlíčkově Brodě,
dokončována je investiční akce v Nových Syrovicích. Dále probíhají přípravy na výstavbu
nového domova pro seniory v Jihlavě. Rozsáhlou investicí jsou také akce v oblasti transformace.
Úkol: Pro členy sociální komise bude připraven přehled investičních akcí do roku 2030 v oblasti
transformace a deinstitucionalizace.
Odpovědnost: Roman Sýkora
Pavel Franěk pozval členy sociální komise na slavnostní otevření nového Domova pro seniory
v Havlíčkově Brodě dne 2. prosince 2019. Plánováno je i slavnostní otevření nové přístavby
Domova pro seniory v Telči, Domova pro seniory v Pacově (nové kapacity).
Roman Sýkora informoval o vývoji realizace PPP projektu v Humpolci, o kterém byly členové
komise informování na jednání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje
Vysočina č. 4 dne 3. 5. 2019.
Usnesení 025/08/2019/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
 informace o naplňování Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina do roku 2020
a o přípravě nového Koncepčního přístupu k rodinám a seniorům;
 informace o investiční politice Kraje Vysočina v oblasti sociální péče, výhled do roku
2030.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Diskuze, různé
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na čtvrtek 12. prosince 2019, od 10.00 hodin.
Toto zasedání bude koncipováno jako výjezdní do Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové
organizace.
8. Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.
Číslo jednací:
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Mgr. et Bc. Petr Krčál
předseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
Mgr. Jiří Bína
tajemník Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 15. 11. 2019.
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