Zápis z jednání
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 9/2019
konaného dne 12. 12. 2019
Přítomni:
1. Petr Krčál (předseda)

7. Jiří Hormandl

2. Marie Bohuslavová

8. Zdeňka Marková

3. Petr Běhunek

9. Drahoslav Oulehla

4. Petr Kotting

10. Milan Mokrý

5. Bohuslav Kocián

11. Jiří Bína (tajemník)

6. Vítězslav Schrek
Nepřítomni (omluveni):
1. Pavla Kučerová

4. Pavla Krejzlová

2. Miloš Hrůza

5. Kamil Vejvoda

3. Jan Tourek (místopředseda)
Hosté:
1. Pavel Franěk (náměstek hejtmana)

3. Josef Myslivec (ředitel Domova pro seniory Mitrov, p. o.)

2. Věra Švarcová (OSV)
Program:
1. Zahájení, schválení programu, schválení zápisu, kontrola úkolů
2. Zhodnocení činnosti sociální komise za rok 2019
3. Návrh plánu činnosti sociální komise na rok 2020
4. Informace o výstupech z evropských projektů
5. Informace o Domově pro seniory Mitrov, prohlídka domova
6. Diskuze, různé
7. Závěr
Jednání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 9/2019 dne
12. 12. 2019 se uskutečnilo jako výjezdní v Domově pro seniory Mitrov, příspěvkové organizaci.
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.
Petr Krčál přivítal Pavla Fraňka, náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí a nestátních
neziskových organizací, Věru Švarcovou, vedoucí odboru sociálních věcí, a Josefa Myslivce,
ředitele Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace.
Petr Krčál provedl rekapitulaci stavu řešení úkolů z minulého jednání komise.

2. Zhodnocení činnosti sociální komise za rok 2019
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Na jednání se dostavil člen komise Vítězslav Schrek.
Jiří Bína zhodnotil činnost sociální komise v roce 2019. Protože nebylo projednáno téma
sociálního podnikání uvedené v plánu činnosti, uvedl, že v příštím roce by se komise měla
zabývat jeho podporou s možností návštěvy sociálního podniku či zařízení, které s tímto
tématem souvisí.
Petr Krčál uvedl, že sociální komise v roce 2019 prošla všechna témata týkající se sociální
práce a sociální péče v Kraji Vysočina, rodinné a seniorské politiky, a řešení problematiky
sociálně zdravotního pomezí. Významnou projednávanou záležitostí byly programy Fondu
Vysočiny, financování poskytovatelů sociálních služeb, sociálně právní ochrana dětí a podpora
pěstounství. Za podporu systému pěstounství Petr Krčál poděkoval Pavlu Fraňkovi. Komise dále
uskutečnila řadu výjezdních zasedání, na kterých byli členové seznámeni s konkrétními provozy
poskytovatelů sociálních služeb a s rozvojem sociálních služeb v daném území.
Petr Krčál poděkoval členům za aktivní přístup k práci v sociální komisi. Zejména poděkoval
Pavlu Fraňkovi za práci a účast na jednáních komise. Dále poděkoval celému odboru sociálních
věcí za jejich činnost.
Pavel Franěk poděkoval předsedovi sociální komise, členům komise a odboru sociálních věcí za
práci, zejména za projednávání materiálů dále předkládaných radě kraje. Vyzdvihl velice dobrou
dlouhodobě nastavenou spolupráci.
3. Návrh plánu činnosti sociální komise na rok 2020
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Petr Krčál uvedl, že odbor sociálních věcí zpracoval návrh plánu činnosti Komise sociální a pro
oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina pro rok 2020. Mezi důležité body plánu činnosti
patří konference k výsledkům transformace a deinstitucionalizace (konference s mezinárodní
účastí) a seminář ohledně financování sociální péče v roce 2020. Stejně jako v letošním roce by
v roce 2020 byla některá ze zasedání naplánována jako výjezdní. V průběhu roku je možnost
v případě potřeby plán činnosti aktualizovat, případně vnášet nová aktuální témata na jednání
komise.
Petr Krčál vznesl podnět na uspořádání výjezdního zasedání v průběhu roku 2020 do historicky
posledního uranového dolu v Dolní Rožínce.
K návrhu plánu činnosti nebyla vznesena žádná připomínka ani návrh na doplnění. V připravené
podobě bude plán činnosti komise na rok 2020 předložen radě kraje ke schválení.
Členové komise diskutovali o systému financování sociální péče, který by měl být nastaven od
roku 2021 (zejména o návrhu ze strany MPSV), o příspěvcích na péči (rozdílnost v domácí péči
a péči v pobytových zařízeních).
Na jednání komise v lednu 2020 bude zařazeno téma ohledně financování sociální péče.
Usnesení 026/09/2019/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
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radě kraje schválit Plán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje
Vysočina na rok 2020 dle materiálu Kspp-09-2019-03, př. 1.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Informace o výstupech z evropských projektů
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína sdělil, že podkladový materiál Kspp-09-2019-04, který obdrželi členové komise,
obsahuje informaci o neinvestičních projektech kraje.
Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina
Cílem projektu je podpořit zefektivnění procesů v zařízeních pobytových sociálních služeb na
území Kraje Vysočina prostřednictvím vytvoření návrhu optimalizace sítě a nastavení
doporučení a standardů při poskytování sociální služby. Ukončení projektu je datováno na srpen
2021.
1) Učit se společně, růst individuálně
Pilotní projekt financovaný z OPZ a ze státního rozpočtu reaguje na potřebu příspěvkových
organizací v oblasti sociálních služeb Kraje Vysočina. Záměrem projektu je vytvoření standardu
strategického plánování příspěvkových organizací Kraje Vysočina a následné podpory rozvoje
lidských zdrojů. Dále zavedení supervize jako standardního nástroje dlouhodobé podpory všech
pracovníků a ověření nových modelů péče.
2) Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
Cílem projektu bylo zvýšit počet žadatelů o pěstounskou péči.
Individuální provázení žadatelů o NRP
Aktivita je zaměřena na podporu žadatelů o náhradní rodinnou péči a celkové rozšíření
povědomí laické veřejnosti o možnostech náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina.
Specializace pěstounské péče na přechodnou dobu
Smyslem této aktivity byla pilotáž nového nástroje pomoci ohroženým dětem. Jednalo se
o specializaci pěstounské péče na přechodnou dobu pro ohrožené děti.
Vytvoření funkčního nástroje pro evidenci žadatelů dětí v rámci procesu NRP
Během projektu byla zavedena softwarová aplikace - Evidence náhradní rodinné péče do všech
ORP, zároveň proběhlo proškolení všech pracovníků, kteří s aplikací pracují. Aplikace slouží
k usnadnění uchovávání dat, sledování žadatelů a dětí, které jsou v procesu zprostředkování
NRP.
Propagace NRP směrem k veřejnosti
Propagace probíhala formou seminářů, účasti v propagačním stánku na karnevalech a letních
dovádění s Krajem Vysočina, Týdnech pěstounství, realizací konference k NRP, psaní článků do
novin formou rozhovorů s pěstouny a realizací putovní výstavy pěstounských rodin. Součástí
výstavy je i vydání brožury „Pěstounství je cesta k domovu“ ve výtisku 3000 ks.
Projekt končí dne 31. 12. 2019. Všechny aktivity jsou splněny, zároveň některé z aktivit byly
rozšířeny dle vývoje projektu.
3) Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina
Klíčové aktivity:
 KA 1 - Podpora realizace sociální práce;
 KA 2 - Podpora veřejných opatrovníků na území kraje;
 KA 3 - Podpora dobrovolnické služby;
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KA 4 - Podpora spolupráce na mezikrajské úrovni;
KA 5 - Podpora spolupráce soc. kurátorů se sociálními pracovníky Vězeňské služby ČR
v Kraji Vysočina.

Usnesení 027/09/2019/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o neinvestičních projektech odboru sociálních věcí dle materiálu Kspp-09-2019-04;
doporučuje
zabývat se v I. čtvrtletí roku 2020 stěžejními výstupy projektu „Návrh optimalizace sítě
a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina".
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Informace o Domově pro seniory Mitrov, prohlídka domova
Josef Myslivec přivítal členy a hosty sociální komise v domově pro seniory, jehož zřizovatelem je
Kraj Vysočina. Uvedl, že v zařízení jsou zajišťovány dvě služby, a to domov pro seniory a domov
se zvláštním režimem (otevřené a uzavřené oddělení). Problémem je nedostatek
jednolůžkových pokojů. Pokoje jsou dvoulůžkové a třílůžkové. O péči a provoz celého domova
se stará celkem 90 zaměstnanců. Výhodou domova je zajištění klientů v domácím prostředí
uprostřed přírody. Problémem je však špatná dopravní obslužnost. Největším problém je
získávání nových pracovníků. Touto problematikou se bude zabývat rada kraje. Na závěr
pohovořil o historii zámku, ve kterém se domov pro seniory nachází.
Pro členy sociální komise byla připravena prohlídka Domova pro seniory Mitrov.
Petr Krčál poděkoval Josefu Myslivcovi za uspořádání jednání v domově pro seniory.
Josef Myslivec poděkoval členům komise a hostům za návštěvu zařízení a za jejich celoroční
práci.
6. Diskuze, různé
Vítězslav Schrek informoval členy komise o snaze o systémové řešení, které by mělo
dlouhodobý dopad v otázce problému, který zažívají pobytová sociální zařízení z hlediska
personálního. V současné době je vnímán zejména zásadní nedostatek zdravotních sester.
Sociální zařízení nejsou v této otázce konkurenceschopná (např. vůči nemocnicím). Tuto situaci
je třeba do budoucna stabilizovat, aby se problém neprohluboval. Ve spolupráci s náměstkem
hejtmana Pavlem Fraňkem a vedoucí odboru sociálních věcí Věrou Švarcovou je tato
problematika intenzivně řešena.
Petr Krčál vznesl podnět, aby byl ohledně této problematiky v průběhu měsíce ledna/února 2020
zpracován materiál obsahující komplexní řešení. Zpracovaný materiál by byl dále doporučen
k projednání radou kraje. Jedná so o otázku legislativní, finanční a otázku vzdělávacího
systému. Je třeba, aby tato problematika byla projednávána celostátně.
Usnesení 028/09/2019/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
náměstkovi hejtmana Pavlu Fraňkovi, aby otázku personálního zajištění pobytových sociálních
služeb otevřel na jednání Komise pro sociální věci Asociace krajů ČR, která by usnesením
doporučila hejtmanům, aby tuto otázku dále řešili s předsedou vlády.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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Termín příštího zasedání komise byl stanoven na pátek 17. ledna 2020, od 9.00 hodin.
7. Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.
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 19. 12. 2019.
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