Zápis z jednání
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 2/2020
konaného dne 14. 2. 2020
Přítomni:
1. Petr Krčál (předseda)

6. Jiří Hormandl

2. Pavla Kučerová

7. Kamil Vejvoda

3. Petr Kotting

8. Drahoslav Oulehla

4. Bohuslav Kocián

9. Jiří Bína (tajemník)

5. Vítězslav Schrek
Nepřítomni (omluveni):
1. Marie Bohuslavová

5. Jan Tourek (místopředseda)

2. Petr Běhunek

6. Pavla Krejzlová

3. Miloš Hrůza

7. Milan Mokrý

4. Zdeňka Marková
Hosté:
1. Pavel Franěk (náměstek hejtmana)

3. František Vránek (ředitel Domova Kopretina Černovice, p. o.)

2. Věra Švarcová (OSV)

4. Luboš Milichovský (ředitel Domova Lidmaň, p. o.)

Program:
1. Zahájení, schválení programu, schválení zápisu, kontrola úkolů
2. Návrh na poskytnutí dotací z programů Fondu Vysočiny
3. Informace o financování sociálních služeb v roce 2020
4. Návrh optimální kapacity sociální služby Al Paso pro osoby propouštěné z výkonu trestu
5. Průběžná informace o výstavbě domovů pro seniory firmou Senecura
6. Informace o Domově Lidmaň
7. Diskuze, různé
8. Prohlídka Domova Kopretina Černovice
9. Závěr
Jednání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 2/2020 dne
14. 2. 2020 se uskutečnilo jako výjezdní v Domově Kopretina Černovice, 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. Podal návrh na vyřazení bodu
č. 5 „Průběžná informace o výstavbě domovů pro seniory firmou Senecura“. Takto upravený
program 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 Františka Vránka,
ředitele Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace.
Petr Krčál poděkoval řediteli domova Františku Vránkovi za možnost uspořádat jednání sociální
komise v prostorách domova.
František Vránek krátce představil zařízení, pohovořil o činnosti domova a o jeho klientech.
Jedná se o domov pro mentálně postižené klienty s kapacitou 160 až 170 lůžek. Klienti jsou ve
věkovém rozpětí 3 až 80 let. V areálu působí Základní škola speciální a Praktická škola
Černovice.
Na základě návrhu Petra Krčála se členové komise dohodli, že příští jednání komise se
uskuteční jako výjezdní v zařízení SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o. Pozváni budou zástupci
poskytovatelů paliativní a hospicové péče.
Petr Krčál provedl rekapitulaci stavu řešení úkolů z minulého jednání komise.
Pavel Franěk informoval o jednání se starostou města Černovice ohledně Domova Kopretina
Černovice a Domova Lidmaň. Informoval o plánovaných projektech ohledně Domova Kopretina
Černovice a dalších investičních plánech v sociální oblasti. Dále uvedl, že na zasedání
zastupitelstva kraje dne 11. 2. 2020 bylo schváleno rozdělení finančních prostředků od MPSV.
Petr krčál podal v průběhu zasedání podnět na předřazení bodu č. 3 „Informace o financování
sociálních služeb v roce 2020“ před bod č. 2.
2. Informace o financování sociálních služeb v roce 2020
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Jiří Bína uvedl, že i v roce 2020 je hlavním zdrojem pro financování sociálních služeb souhrnná
dotace MPSV, ke které se přidružují prostředky z daňových příjmů kraje. Významná část služeb
je nadále financována z prostředků EU.
Na straně nákladů došlo k závažnému navýšení platů. V celoročním provozu bude dále
financováno 221 nových lůžek pro seniory. Průběžně také rostou náklady na potraviny, na
nákup služeb a v některých případech i na energie.
Z hlediska finančních zdrojů byla v roce 2019 poskytnuta dotace MPSV ve výši 854 mil. Kč.
Protože však nepokrývala náklady na navýšení platů a mezd, k němuž v loňském roce došlo,
zajistil kraj ze svých prostředků jednorázové dofinancování a skutečné výdaje z rozpočtu kraje
byly o cca 46 mil. Kč vyšší než prostředky obsažené ve schválených rozpočtech v loňském
i v letošním roce (na rok 2020 je schváleno 136 mil. Kč z prostředků kraje). Dotace MPSV byla
navýšena o 78 mil. Kč na částku 932 mil. Kč (požadavek kraje byl 1 021 mil. Kč). Kraj Vysočina
část prostředků ušetří tím, že na vybrané sociální služby, které ještě do 30. 9. 2019 financoval
z vnitrostátních peněz, použije prostředky EU ve výši 58 mil. Kč.
Deficit financování sociálních služeb v Kraji Vysočina je na základě současných informaci
kalkulován cca na 40. mil. Kč. Deficit ve stávajících prostředcích je nyní pouze ve fázi odhadu
a bude se upřesňovat v komunikaci s jednotlivými poskytovateli, např. při projednává finančních
plánů příspěvkových organizací. Zá nejvážnější problém je však považována skutečnost, že pro
Kraj Vysočina již nejsou pro rok 2021 k dispozici prostředky EU na financování sociálních služeb
zařazených do tzv. Individuálního projektu a zatím není dojednáno řešení této situace, přičemž
v roce 2020 je nutné tyto služby financovat částkou 196 mil. Kč.
Jiří Bína okomentoval podkladový materiál obsahující rozpisy dotací schválených
zastupitelstvem kraje pro jednotlivé sociální služby Kspp-02-2020-03, př. 1 (příspěvkové
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organizace kraje), Kspp-02-2020-03, př. 2 (domovy pro seniory a pečovatelské služby) a Kspp02-2020-03, př. 3 (ostatní sociální služby). Dále podkladový materiál obsahoval i přehled vývoje
prostředků na sociální služby v letech 2015-2019.
Petr Krčál požádal odbor sociálních věcí, aby se komise počátkem září 2020 k tématu
financování sociálních služeb mohla vrátit.
Usnesení 008/02/2020/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktuální informace o financování sociálních služeb v roce 2020 dle materiálů Kspp-02-2020-03,
př. 1, Kspp-02-2020-03, př. 2 a Kspp-02-2020-03, př. 3.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Návrh na poskytnutí dotací z programů Fondu Vysočiny
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína okomentoval předložené návrhy dotací z programů Fondu Vysočiny.
DOBROVOLNICTVÍ 2020
Dobrovolnictví se stalo fenoménem, jehož rozvoj kraj dlouhodobě podporuje již od roku 2006
a každoročně si pro jeho podporu vyčleňuje finanční prostředky. Z dotací kraje bývají
financovány především náklady na koordinátora dobrovolníků, na jejich vyhledávání,
zaškolování a administrativu spojenou s touto agendou, na cestovní náhrady a další související
výdaje. V roce 2019 byla na území kraje podpořena síť 11 center, která se zabývala
dobrovolnictvím a neformální pomocí, a to částkou 3 096 400 Kč. V roce 2019 odpracovalo
1 080 dobrovolníků 45 925 dobrovolnických hodin. V rozpočtu Kraje Vysočina je na podporu
dobrovolnictví zahrnuto 3 100 000 Kč. I v letošním roce převyšuje požadovaná částka alokaci.
Z tohoto důvodu bylo provedeno krácení u všech poskytovatelů. Organizační zabezpečení
každé dobrovolnické hodiny bylo tedy podpořeno částkou 67 Kč.
V příloze 1 podkladového materiálu je souhrn požadavků pro rok 2020 zpracovaný dle žádostí
o dotaci na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví pro rok 2020 a návrh na poskytnutí dotace.
SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020
Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajištění svozu klientů do denních stacionářů
a center denních služeb, a to z důvodu zajištění co možná nejvyšší míry dostupnosti sociálních
služeb v Kraji Vysočina. Bylo podáno 15 žádostí na spolufinancování svozů celkem pro
196 klientů.
V příloze 2 podkladového materiálu je předložen návrh na poskytnutí dotací z tohoto programu.
Převis požadavků byl ve výši 426 900 Kč, a proto bylo nutné částku na klienta krátit na 82,74 %.
SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020
Účelem poskytovaných finančních prostředků je financování certifikovaných programů specifické
primární prevence rizikového chování na prvních a druhých stupních základních škol a nižších
stupních šestiletých nebo osmiletých gymnázií na území Kraje Vysočina, a to z důvodu
předcházení rizikovému chování, popřípadě zmírňování jeho následků, rozvíjení sociálních
kompetencí dětí, podpory zdravého způsobu života, posílení schopnosti samostatně zvládat
náročné životní situace a přijímat důsledky svých rozhodnutí. Bylo podáno celkem 10 žádostí,
přičemž žádost Kolpingova díla na okres Havlíčkův Brod musí být vyřazena, protože požadavek
uvedený v žádosti překročil maximální výši dotace stanovenou v částce alokace na tento okres.
V okrese Havlíčkův Brod tak zůstává nerozdělená částka 422 000 Kč, zatímco v ostatních
okresech jsou alokace vyčerpány. V některých případech byly požadavky uspokojeny, ale
v okresech Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou bylo nutné krátit počet podpořených programů
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v závislosti na převisu požadavků v daném okrese. Jednou z možností zmírnění této situace je
přesunutí nečerpaných prostředků z okresu Havlíčkův Brod do uvedených okresů.
Úkol: Připravit na pro členy komise informaci o tom, jak se daří naplňovat finanční zdroje
z celostátní zdrojů týkajících se specifické primární prevence.
Odpovědnost: Jiří Bína
Úkol: Elektronicky rozeslat členům komise prezentaci výsledků evaluačního průzkumu „Služby
pro rodiny s dětmi do 15 let“, který vyhotovila Vysoká škola polytechnická (Mgr. Daniel Hanzl).
PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2020
Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování nákladů na provoz
středisek domácí hospicové/paliativní péče na území Kraje Vysočina, a to z důvodu zajištění co
nejvyšší možné míry dostupnosti sociálních služeb v Kraji Vysočina. Podáno bylo 7 žádostí,
přičemž počet klientů, jejichž doprovázení je možné výše uvedeným způsobem podpořit, byl
překročen o 70 %. V příloze 4 podkladového materiálu je uveden návrh, kde je návrh dotace
vypočten jako násobek částky 28 000 Kč a počtu klientů zkráceného poměrným způsobem
u všech žadatelů.
Usnesení 009/02/2020/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
schválit poskytnout dotace jednotlivým poskytovatelům v programech: DOBROVOLNICTVÍ 2020
dle materiálu Kspp-02-2020-02, př. 1, SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ
A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020 dle materiálu Kspp-02-2020-02, př. 2, SPECIFICKÁ
PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020 dle materiálu Kspp-022020-02, př. 3, PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2020 dle materiálu Kspp-022020-02, př. 4;
žádá
odbor sociálních věcí, aby elektronickou formou rozeslal doplňující informace o financování
primární prevence z celostátních zdrojů a věnoval se otázkám navýšení alokace pro podporu
domácí hospicové péče 2021.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Návrh optimální kapacity sociální služby Al Paso pro osoby propouštěné z výkonu
trestu
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína sdělil, že Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč jako jednu ze svých sociálních
služeb poskytuje také terénní program AL PASO Vysočina. Posláním terénního programu
AL PASO Vysočina je poskytovat pomoc a podporu osobám, které se chystají na výstup
z výkonu trestu odnětí svobody, osobám s trestní minulostí a jejich blízkým, kteří vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi. Terénní program AL PASO je
poskytován ve všech pěti okresech Kraje Vysočina, a to v celkové výši 2,65 pracovního úvazku,
z toho 1,95 pracovního úvazku v přímé péči. Dle vyjádření organizace, které je obsaženo
v podkladovém materiálu Kspp-02-2020-04, př. 1 je optimální počet úvazků pro fungování služby
4,5, z toho 4 úvazky pro přímou práci a 0,5 úvazku pro ostatní činnosti spojené s poskytováním
služby (např. vedení a koordinace projektů). Žádost o navýšení kapacita byla podána již v roce
2019, ale byla zastupitelstvem kraje zamítnuta – není tedy v kategorii služeb, které byly po
věcné stránce doporučeny k zařazení, ale z finančních důvodů bylo zařazení odloženo.
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Usnesení 010/02/2020/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o terénním programu AL PASO Vysočina poskytovatele Diecézní charita Brno;
doporučuje
podání řádné žádosti o zařazení navýšených pracovních úvazků do Krajské sítě sociálních
služeb Kraje Vysočina do vyhlášené Výzvy k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě
sociálních služeb Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Informace o Domově Lidmaň
Petr Krčál přivítal a představil Luboše Milichovského, ředitele Domova Lidmaň, příspěvkové
organizace.
Luboš Milichovský předložil členům komise základní informace o Domově Lidmaň, jejímž
zřizovatelem je od roku 2003 Kraj Vysočina. Domov poskytuje dvě služby – domov pro osoby se
zdravotním postižením (94 lůžek) a chráněné bydlení (6 lůžek). Převážnou část klientů tvoří
muži. Domov se již řadu let soustřeďuje na to, aby klienti, kteří jsou schopni a ochotni pracovat,
byli zaměstnáni. Dále informoval o zaměstnancích (62 zaměstnanců) a o financování domova.
6. Diskuze, různé
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na pátek 20. března 2020, od 9.00 hodin. Toto
zasedání bude koncipováno jako výjezdní do zařízení SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o.
7. Prohlídka Domova Kopretina Černovice
Pro členy a hosty sociální komise byla připravena prohlídka Domova Kopretina Černovice.
8. Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.
Po ukončení zasedání byla pro členy a hosty sociální komise připravena prohlídka Domova
Lidmaň.
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 17. 2. 2020.
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