Zápis z jednání
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 1/2018
konaného dne 19. 1. 2018
Přítomni:
1. Petr Krčál (předseda)

8. Jiří Hormandl

2. Marie Bohuslavová

9. Zdeňka Marková

3. Pavla Kučerová

10. Jan Tourek (místopředseda)

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. Petr Běhunek

2. Pavla Krejzlová

Hosté:
1. Pavel Franěk (náměstek hejtmana)

4. Martin Jelínek (OSV)

2. Slávka Dokulilová (KOUS)

5. Miluše Průšová (OSV)

3. Ladislav Kabelka (krajský koordinátor)

6. Monika Beranová (OSV)

Program:
1. Zahájení, schválení programu, schválení zápisu, kontrola úkolů
2. Zpráva o naplňování strategie paliativní péče a o fungování mobilních specializovaných
paliativních týmů
3. Projekty oddělení sociální ochrany a prevence
4. Dobrovolnictví – rozvoj a propagace
5. Informace o financování sociálních služeb v roce 2018
6. Diskuze, různé
7. 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 zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise
usnášeníschopná. Přednesl návrh programu, který byl 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, a prim. MUDr. Ladislava Kabelku, PhD.
Petr Krčál provedl rekapitulaci stavu řešení úkolů z minulého jednání komise.
2. Zpráva o naplňování strategie paliativní péče a o fungování mobilních specializovaných
paliativních týmů
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Jiří Bína uvedl, že zastupitelstvo kraje schválilo dne 20. 6. 2017 usnesením č. 0250/04/2017/ZK
Strategii paliativní péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020. V návaznosti na tuto
skutečnost vznikla krajská koordinační skupina pod vedením MUDr. Ladislava Kabelky, PhD.,
s názvem „Paliatr Vysočina“, jejímž úkolem je realizace schválené strategie.
Krajská koordinační skupina se skládá z následujících členů: MUDr. Ladislav Kabelka, PhD. –
vedoucí pracovní skupiny, Mgr. Pavel Franěk – 1. náměstek hejtmana, Ing. Vladimír Novotný –
2. náměstek hejtmana, Ing. Miroslav Březina – ředitel sekce pro službu veřejnosti, JUDr. Věra
Švarcová – vedoucí odboru sociálních věcí, Ing. Soňa Měrtlová – vedoucí odboru zdravotnictví,
Mgr. Jiří Bína, Bc. David Talpa, Eva Vráblová – Oblastní charita Třebíč, domácí hospicová péče,
Markéta Fuchsová – Oblastní charita Pelhřimov – domácí hospicová péče, MUDr. Eva Štokrová
– Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Vítězslav Schrek – Domov pro seniory Velké
Meziříčí, Ing. Věra Bařinová – Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková
organizace.
Krajská koordinační skupina „Paliatr Vysočina“, v návaznosti na schválenou Strategii, navrhla
postupné kroky k naplňování strategie. Jedná se o zmapování stávající sítě poskytovatelů
služeb v paliativní péči (jak ze sociální, tak zdravotní oblasti), vyhodnocení závěrů zjištění,
přípravu a realizaci vzdělávání (v prvním kroku vzdělávání školitelů, po té vzdělávání pro aktéry
péče), zřízení webové stránky k jednotnému a souhrnnému informování o službách v oblasti
paliativní péče a zároveň k informování o již zrealizovaných krocích, rozvoj spolupráce
v regionech.
Dne 29. 8. 2017 proběhl seminář, kterého se zúčastnili zástupci nemocnic, domovů pro seniory,
provozovatelů domácí hospicové péče. Na semináři byla sdělena informace o schválené
strategii, představen záměr týmu „Paliatr Vysočina“ a připravované vzdělávání ELNEC.
Účastníci měli příležitost přímo na jednání nebo v termínu do konce září mailem sdělit, kde vidí
příležitosti pro zlepšení paliativní péče nebo překážky v jejím rozvoji. Tato vyjádření v mnoha
případech uvádějí spíše dlouhodobé problémy v materiálně technickém a personálním vybavení,
ve vzájemné spolupráci nebo v zajištění finančních zdrojů. Podněty budou řešeny konkrétními
kroky, jejichž řešení připraví odbor sociálních věcí a odbor zdravotnictví a které budou
projednány v Krajské koordinační skupině a v pracovní skupině, případně v níže uvedených
fokus groups, pokud je takový problém možné řešit v kompetenci nebo z prostředků kraje. Aktéři
v oblasti paliativní péče tímto způsobem projevovali zájem o účast na naplňování strategie
a jsou pozváni na jednání níže uvedené pracovní skupiny a budou také zapojeni v práci fokus
groups.
Naplňování Strategie bylo zahájeno pracovními schůzkami v nemocnicích zřizovaných Krajem
Vysočina, nastavením vzdělávacího programu pro školitele v oblasti paliativní medicíny,
vytipováním školitelů. 14. 11. 2017 proběhla pracovní schůzka všech zainteresovaných subjektů
v oblastech poskytování paliativní péče v kraji, tzv. pracovní skupina. Je předpoklad, že se bude
scházet minimálně dvakrát ročně. Kromě toho se počítá s vytvořením tzv. fokus groups
v jednotlivých okresech. Měli by to být regionální koordinační skupiny, které řeší problematiku
poskytovatelů v okrese a dávají podněty krajské koordinační skupině. Tyto regionální skupiny
mohou rovněž organizovat setkání poskytovatelů paliativní péče v rámci okresu.
Na Třebíčsku byla zahájena pravidelná setkání Mobilního specializovaného paliativního týmu se
zástupci domovů pro seniory a dalších pobytových zařízení sociálních služeb na území okresu
a projednávat oblasti vzájemné spolupráce a koordinace. V Domově pro seniory Náměšť nad
Oslavou již byla konkrétní spolupráce zahájena a toto zařízení bylo zároveň zařazeno do
procesu certifikace paliativní péče Asociací poskytovatelů sociálních služeb.
Informovanost zvyšují internetové schránky www.paliatr-vysocina.cz, které se postupně doplňují
a rozšiřují o další informace.
V lednu 2018 se připravuje zejména vzdělávací systém ELNEC především pro zdravotnické
pracovníky a budeme pokračovat přípravou modulu pro sociální pracovníky, pracovníky
v sociálních službách, případně pro celé týmy.
Uvedené kroky jsou realizovány v souladu s Prioritami a strategickými cíli programové části
schválené Strategie paliativní péče (podkladový materiál Kspp-01-2018-02, př. 1).
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Mobilní specializované paliativní týmy zatím působí na základě rozšiřování dosavadních
středisek domácí hospicové péče a jejich posílení o nepřetržitou návštěvní službu lékaře na
základě pohotovostí. Pilotní projekt VZP umožnil kontinuální fungování takového týmu
v Oblastní charitě Třebíč (v podkladovém materiálu Kspp-01-2018-02, př. 2 je uveden rozsah
péče tohoto týmu v roce 2017). V roce 2017 byla uzavřena smlouva o zařazení Domácího
hospice Vysočina do pilotního projektu.
Odbor sociálních věcí a odbor zdravotnictví navrhly v rámci přípravy rozpočtu na rok 2018
finanční částky, které by byly použity v příštím roce k realizaci Strategie 4 mil. Kč pro každé
odvětví. V odvětví sociální věci budou použity pro vzdělávání týmů pracovníků v sociálních
službách, metodickou podporu, personální posílení v oblasti koordinace a spolupráce, na
propagaci a také jako rezerva pro financování nákladů přímé péče.
Ladislav Kabelka uvedl, že projekt vychází z určité vize. Za posledních 20 let se v české
republice změnila populace závažně či dlouhodobě nemocných lidí a to z pohledu počtu, věku
a z pohledu zdravotně-sociálního systému. Pohovořil o víceúrovňovém systému paliativní péče
(např. Rakousko). Cílem koncepce je vzdělávání (pochopení a sdílení tématiky zdravotními
pracovníky, a to jak pracovníky např. z domova pro seniory, nemocnic a mobilních týmů),
spolupráce s nemocnicemi. Se strategií byly osloveny i ostatní kraje. Klíčové je dobré regionální
propojení (víceúrovňové) zdravotních a sociálních poskytovatelů.
S Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR byla domluvena úzká spolupráce mezi
Masarykovou univerzitou a Krajem Vysočina na úrovni sledování dat (podrobné analýzy
aktuálního stavu paliativní péče). Některé krajské nemocnice deklarovaly, že plánují zřídit
během tří let minimálně patnácti až dvaceti lůžkové paliativní jednotky.
Ladislav Kabelka informoval o webových stránkách www.paliatr-vysocina.cz. Požádal členy
komise o případnou zpětnou vazbu na webové stránky (připomínky technického i obsahového
rázu). Dále uvedl, že problémem je v poslední době získání příspěvku na péči v rozumném
časovém horizontu.
Petr Krčál pohovořil o krajské koordinační skupině fungující na profesionální úrovni. Uvedl, že
špatná je absence celostátních záležitostí, a to zejména strategie dlouhodobé péče. Dokud se
strategie dlouhodobé péče zdravotně sociálního pomezí nevyřeší, tak se návazně na to nevyřeší
ani komplexní financování.
Na jednání se dostavil člen komise Jiří Hormandl.
Členové komise následně diskutovali o fungování koordinační skupiny, paliativních lůžkách
v nemocnicích, terénních službách, pokrytí území domácí hospicovou péči a o důležitosti
informovanosti, i o otázce zřízení lůžkového hospice, k němuž bylo zdůrazněno, že schválená
strategie jej považuje za jeden z pilířů paliativní péče. Zděňka Marková v diskusi uvedla, že je
velmi malé povědomí lidí, že se mohou obrátit na domácí hospicové týmy, které umožní rodině
zvládnout případnou situaci. Požádala, aby se v jednáních, která budou probíhat v územích,
nezapomínalo přizvávat zástupce poskytovatelů. Pracovat a komunikovat s týmy, které
v územích pracují.
Petr Krčál reagoval na problém uvedený Ladislavem Kabelkou, týkající se získávání příspěvku
na péči. V této souvislosti pohovořil Petr Krčál o nedostatku posudkových lékařů. Doporučil
Pavlu Fraňkovi uspořádat schůzku se zástupci Úřadu práce a České správy sociálního
zabezpečení na úrovni kraje k problematice informovanosti (poskytování informací veřejnosti)
a vyřizování příspěvků na péči.
Usnesení 001/01/2018/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
 vytvoření krajské koordinační skupiny „Paliatr Vysočina“ a složení jejích členů;
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informaci o probíhajících krocích v rámci naplňování Strategie paliativní péče
a informovanosti veřejnosti v této oblasti;
doporučuje
 náměstkovi hejtmana Pavlu Fraňkovi, zorganizovat společně s odborem sociálních věcí
schůzku se zástupci Úřadu práce a České správy sociálního zabezpečení na úrovni kraje
k problematice vyřizování příspěvků na péči.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Petr Krčál poděkoval a s hostem komise Ladislavem Kabelkou se rozloučil.
3. Projekty oddělení sociální ochrany a prevence
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Martin Jelínek sdělil, že oddělení sociální ochrany a prevence realizuje projekty:
1) „Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina“ (prezentaci projektu obdrželi členové
komise v podkladovém materiálu Kspp-01-2018-03, př. 1).
Pro členy komise byla připravena prezentace, kterou Martin Jelínek podrobně okomentoval.
2) „Podpora a rozvoj NRP v Kraji Vysočina“ - zaměření na podporu rozvoje náhradní
rodinné péče (prezentaci projektu obdrželi členové komise v podkladovém materiálu
Kspp-01-2018-03, př. 2).
Pro členy komise byla připravena prezentace, kterou Miluše Průšová podrobně okomentovala.
4. Dobrovolnictví – rozvoj a propagace
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Monika Beranová uvedla, že dobrovolnictví se stalo fenoménem, jehož rozvoj kraj dlouhodobě
podporuje a každoročně si pro jeho podporu vyčleňuje finanční prostředky. Bezplatná laická
pomoc v sociálních službách posiluje spolupráci v přirozené komunitě a je přínosná pro
pracovníky v sociálních službách, klienty i pro samotné dobrovolníky. 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.
Dotační program s tímto zaměřením byl vyhlášen i na rok 2018.
Kromě této podpory byly do projektu „Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina“ zahrnuty
následující aktivity:
- Vytvoření Analýzy činnosti dobrovolnických center (dále jen „DC“), na jejímž základě
vznikne záměr rozvoje dobrovolnictví;
- Vznik jednoho pracovního místa krajského koordinátora dobrovolnických aktivit,
současně bude odborným garantem projektu;
- Koordinace DC, ale také menších dobrovolnických programů a rovněž koordinaci
sousedské výpomoci, jejímž smyslem je vzájemná pomoc mezi sousedy, spoluobčany;
- Zajistit publicitu, která se zaměří na zvyšování počtu žádostí o poskytování dobrovolnické
služby a na zvyšování motivace nových zájemců nabízejících dobrovolnické služby
a obecně na vytváření klimatu příznivého pro dobrovolnické iniciativy, jak v rámci
veřejnosti, tak v rámci dalších institucí. Tato aktivita předpokládá mediální kampaň:
o uspořádání tří jednodenních konferencí k tématu dobrovolnictví;
o kampaň v tištěných a elektronických médiích (web a facebook kraje, Family Pointů,
Senior Pointů, Rodinných pasů Kraje Vysočina);
o vytvoření letáků (3 x 4000ks).
Členové komise následně diskutovali o problematice získávání dobrovolníků v sociální oblasti
(i v souvislosti s administrativní a legislativní činností), získávání dobrovolníků z řad seniorů,
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financování dobrovolníků, propagaci dobrovolnictví (jak efektivně vést kampaň, koho oslovit,
přenos do organizací, kde je dobrovolnictví poskytováno), způsobu podnícení prestiže a rozvoje
dobrovolnické práce. V souvislosti s diskutovanou problematikou byly uvedeny některé příklady
z fungování dobrovolnictví v zahraničí. Paní Dokulilová upozornila na dobré fungování příslušné
pracovní skupiny při KOUSu a na existenci její analýzy.
Z následného jednání se omluvil člen komise Miloš Hrůza.
Petr Krčál uvedl, že bude zajímavé seznámit členy sociální komise s vytvořenou Analýzou
činnosti dobrovolnických center (ve druhém pololetí roku 2018). Dále uvedl, že by bylo dobré
zorganizovat konferenci, na kterou budou přizváni zástupci samospráv, neziskových organizací
a zástupci KOUS Vysočina, z. s.
Usnesení 002/01/2018/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o rozvoji a propagaci dobrovolnictví.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Usnesení 003/01/2018/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
projednaní problematiky dobrovolnictví po zpracování Analýzy činnosti dobrovolnických center.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Usnesení 004/01/2018/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o projektech:
 „Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina“;
 „Podpora a rozvoj NRP v Kraji Vysočina“.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Informace o financování sociálních služeb v roce 2018
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína sdělil, že hlavním zdrojem financování sociálních služeb na území kraje jsou prostředky
MPSV a prostředky z rozpočtu kraje (členové komise obdrželi tabulku s popisem vývoje objemu
prostředků z těchto zdrojů).
Odbor sociálních věcí zpracovává návrh na rozdělení prostředků s tím, že jej předloží na jednání
rady kraje dne 30. 1. 2018 a následně na jednání zastupitelstva kraje dne 6. 2. 2018.
Po rozdělení prostředků (s ponecháním rezervy) provede odbor sociálních věcí analýzu, ze
které vyplyne potřebnost dalšího dofinancování sociálních služeb na území kraje, případně
potřebnost změny hodnot potřebných pro výpočet vyrovnávací platby.
Do konce února 2018 mají poskytovatelé sociálních služeb termín k předložení závěrečné
zprávy. Po zpracování předložených dat bude předložena členům komise analýza financování
sociálních služeb.
Petr Krčál uvedl, že ohledně financování by bylo dobré pozvat na některé z jednání sociální
komise zástupce KOUS Vysočina, z. s., s informacemi o tom, jak je to s nárůstem platů v oblasti
neziskového sektoru, a s informacemi o počtech zaměstnanců.
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Usnesení 005/01/2018/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci, o vývoji finančních zdrojů z veřejných prostředků na financování provozních nákladů
sociálních služeb dle materiálu Kspp-01-2018-05,
žádá
předložit analýzu financování sociálních služeb v roce 2018 z hlediska potřebnosti dofinancování
a z hlediska potřebnosti změn parametrů pro výpočet vyrovnávací platby.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
V době hlasování nebyla přítomna členka komise Pavla Kučerová.
6. Diskuze, různé
Petr Krčál uvedl, že příští jednání sociální komise bude koncipováno jako výjezdní do Domova
pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace. Na jednání budou přizváni zástupci města
Velké Meziříčí.
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na pátek 16. února 2018, od 9.00 hodin
(Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace).
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 29. 1. 2018.
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