Zápis z jednání
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 8/2018
konaného dne 30. 11. 2018
Přítomni:
1. Petr Krčál (předseda)

8. Jiří Hormandl

2. Marie Bohuslavová

9. Pavla Krejzlová

3. Pavla Kučerová

10. Kamil Vejvoda

4. Petr Běhunek

11. Drahoslav Oulehla

5. Petr Kotting

12. Milan Mokrý

6. Bohuslav Kocián

13. Jiří Bína (tajemník)

7. Vítězslav Schrek
Nepřítomni (omluveni):
1. Miloš Hrůza

3. Jan Tourek (místopředseda)

2. Zdeňka Marková
Hosté:
1. Pavel Franěk (náměstek hejtmana)
Program:
1. Zahájení, schválení programu, schválení zápisu, kontrola úkolů
2. Zhodnocení činnosti sociální komise za rok 2018
3. Návrh plánu činnosti sociální komise na rok 2019
4. Dotační tituly z Fondu Vysočiny vyhlašované na jednání ZK 8/2018
5. Diskuze, různé
6. Závěr
Jednání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 8/2018 dne
30. 11. 2018 se uskutečnilo jako výjezdní v Domově důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové
organizaci.
1. Zahájení, schválení programu, schválení zápisu, kontrola úkolů
Jiří Hormandl, člen komise a ředitel Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové
organizace, přivítal členy komise a hosty v prostorách domova. Seznámil přítomné s historií
a současnou činností domova. Pro členy komise byla připravena prohlídka areálu domova a byli
podrobně seznámení s péčí o klienty (zejména s péčí o klienty s Huntingtonovou chorobou).
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 12 hlasy schválen. K zápisu
z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl přítomnými členy schválen.
Petr Krčál přivítal náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavla Fraňka.
Petr Krčál v úvodu poděkoval Jiřímu Hormandlovi za přípravu jednání sociální komise
v prostorách domova. Zhodnotil činnost sociální komise a poděkoval členům i hostům za

dosavadní práci a snahu v sociální oblasti a za podporu návrhů připravovaných ze strany kraje.
Komise na svých jednáních dokázala předjednat řadu materiálů předkládaných radě kraje
a zastupitelstvu kraje. Dále poděkoval Pavlu Fraňkovi a zaměstnancům odboru sociálních věcí.
Pavel Franěk se k poděkování připojil a poděkoval členům sociální komise za jejich činnost
a spolupráci.
Jiří Bína provedl rekapitulaci úkolů a usnesení z minulého jednání komise.
2. Zhodnocení činnosti sociální komise za rok 2018
Členové komise obdrželi podkladový materiál v tištěné podobě na jednání komise.
Jiří Bína dle podkladového materiálu zhodnotil činnost sociální komise v roce 2018.
Petr Krčál uvedl, že sociální komise v roce 2018 uskutečnila řadu výjezdních zasedání, na
kterých byli členové seznámeni s konkrétními provozy poskytovatelů sociálních služeb
a s rozvojem sociálních služeb v daném území. V tomto nastaveném trendu by měla komise
pokračovat i v roce 2019. Dále by bylo dobré na některé z dalších zasedání přizvat zástupce
Policie ČR ohledně spolupráce v protidrogové oblasti, zástupce Úřadu práce a České správy
sociálního zabezpečení (tyto složky souvisí s výkonem sociální politiky). Komise by se měla také
věnovat službám pro děti a mládež včetně rané péče a spoluprací s Národní radou zdravotně
postižených (jedno jednání by mělo být věnováno problematice zdravotně postižených v kraji).
Usnesení 040/08/2018/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
zhodnocení činnosti sociální komise za rok 2018 a seznámení s návrhy na doplnění plánu
činnosti komise v roce 2019.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Návrh plánu činnosti sociální komise na rok 2019
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína uvedl, že odbor sociálních věcí zpracoval návrh plánu činnosti Komise sociální a pro
oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina pro rok 2019. Stejně jako v letošním roce by
v roce 2019 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 se vyjádřil k systému financování sociálních služeb (vyžadovat změnu zákona
o sociálních službách s jasnou garancí finančních prostředků + valorizace 10 %).
Jiří Hormandl informoval o finančním ohodnocení pracovníků v sociálních službách od roku
2019. Předmětem diskuze byla i skutečnost, že maximální výše úhrad za pobytové sociální
služby, zůstává dlouhodobě nezměněná, zatímco rostou náklady na poskytnutí stravy i bydlení
a rostou také důchody klientů, které mohou v některých případech sloužit k financování
rostoucích nákladů.
Petr Krčál doporučil Pavlu Fraňkovi a Jiřímu Hormandlovi prosazovat prostřednictvím asociací
krajů a poskytovatelů sociálních služeb na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR navýšení
úhrad. Pavel Franěk uvedl, že v současné době je odborem sociálních věcí připravován dopis
na podporu zvýšení úhrad.
K návrhu plánu činnosti již nebyla vznesena žádná další připomínka ani návrh na doplnění.
V připravené podobě bude plán činnosti komise na rok 2019 předložen radě kraje ke schválení.
Číslo jednací:
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Usnesení 041/08/2018/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
aby 1. náměstek hejtmana Pavel Franěk a ředitel Jiří Hormandl na Asociaci krajů České
republiky, při jednáních s vládními činiteli, a na Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR
prosazovali zvýšení maximální výše úhrad za služby poskytnutí bydlení a poskytnutí stravy
v rámci pobytových sociálních služeb.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Usnesení 042/08/2018/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje schválit Plán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje
Vysočina na rok 2019 dle materiálu Kspp-08-2018-03, př. 1.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Dotační tituly z Fondu Vysočiny vyhlašované na jednání ZK 8/2018
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína uvedl, že na jednání zastupitelstva kraje dne 11. 12. 2018 budou předloženy čtyři níže
uvedené výzvy programů z Fondu Vysočiny připravené odborem sociálních věcí.
Program DOBROVOLNICTVÍ 2019
Program v objemu 3,1 mil. Kč (podkladový materiál Kspp-08-2018-04, př. 1). Dotace z tohoto
programu umožní financovat především náklady na koordinátora dobrovolníků, na jejich
vyhledávání, zaškolování a administrativu spojenou s touto agendou, na cestovní náhrady
a další související výdaje. Kraj Vysočina každoročně vyhlašuje tento dotační titul za účelem
podpory provozování sítě dobrovolnických center, která s jeho podporou působí na území Kraje
Vysočina již od roku 2006.
Program SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2019
Program v objemu 2 mil. Kč na podporu svozu klientů do denních stacionářů a center denních
služeb (podkladový materiál Kspp-08-2018-04, př. 2). Na svoz klientů poskytuje kraj dotaci již od
roku 2016. Kraj bude dofinancovávat rozdíl mezi náklady na svoz klientů a příjmy z úhrad za
tento svoz případně z jiných zdrojů. Maximální výše dotace je stanovena na 1 500 Kč na klienta
měsíčně.
Program PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2019
Program v objemu 15 mil. Kč na podporu provozování domácí hospicové a paliativní péče
(podkladový materiál Kspp-08-2018-04, př. 3). Program se vztahuje také na případy, kdy
poskytovatel uzavře novou smlouvu se zdravotními pojišťovnami na financování mobilní
specializované paliativní péče. Z finančních prostředků budou financovány zejména osobní
náklady personálu, který pečuje o klienty v nevyléčitelném stadiu nemoci v jejich přirozeném
domácím prostředí, náklady na dopravu, zajištění provozních prostor, administrativních nákladů
apod. Účelem poskytování finančních prostředků je zajistit spolufinancování nákladů na provoz
středisek domácí hospicové/paliativní péče na území Kraje Vysočina, a to z důvodu co možná
nejvyšší míry dostupnosti sociálních služeb v Kraji Vysočina.
Program SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2019
Program v celkovém objemu 2,5 mil. Kč na podporu certifikovaných programů specifické
primární prevence rizikového chování ve školách v roce 2019 (podkladový materiál Kspp-08Číslo jednací:
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2018-04, př. 4). Alokace programu byla rozdělena mezi podprogramy v členění dle jednotlivých
okresů z důvodu dostupnosti těchto programů v každém z okresů. Rozdělení vychází z počtu
žáků v jednotlivých okresech a z počtu programů realizovaných v roce 2017 – každý z určujících
faktorů měl váhu 50 %.
Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu Program na podporu programů specifické
primární prevence rizikového chování ve školách v roce 2019 určeného pro certifikované
poskytovatele těchto programů s maximální podporou 1 400 Kč na jednu hodinu programu při
účasti dvou lektorů. Účelem dotace 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.
Při schvalování alokace Fondu Vysočiny byla celková částka pro tento program oproti
předchozímu roku a návrhu OSV snížena o 1 mil. Kč, a to z následujících důvodů.
V rámci přípravy systémové dotační politiky na rok 2019 pod Fond Vysočiny byly hodnoceny
i možné obdobné aktivity, které by se daly zařadit do jednoho dotačního programu. Takto se ve
fázi přípravy jevily i současné dotační programy „Prevence kriminality“ (administrováno OSH),
„Poskytování dotací na podporu programů specifické primární prevence rizikového chování ve
školách“ (administrátor OSV), část programu „Informační a komunikační technologie“ týkající se
školení elektronické bezpečnosti, kyberšikany apod. (administrátor OI). Celková alokace byla
zamýšlena ve výši 5 mil. Kč (1,5 mil. Kč program OSH+3,5 mil. Kč program OSV). V rámci
dalších jednání se ukázalo, že takto navržený společný program je neživotaschopný a došlo ke
zpětnému rozdělení na program „Prevence kriminality“, který ovšem pohltil problematiku školení
k elektronické bezpečnosti, kyberšikaně apod., program „Poskytování dotací na podporu
programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách“. Vzhledem ke
skutečnosti, že u programu „„Prevence kriminality“ došlo k rozšíření o problematiku školení
k elektronické bezpečnosti, kyberšikaně apod., bylo rozhodnuto o navýšení požadované alokace
o 1 mil. Kč. O tuto částku byla ponížena navrhovaná alokace na program „Poskytování dotací na
podporu programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách“, tj. na částku
2,5 mil. Kč.
Usnesení 043/08/2018/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
vyhlásit programy z Fondu Vysočiny DOBROVOLNICTVÍ 2019, SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH
STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2019, PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ
PÉČE 2019 a SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH
2019 podle materiálů Kspp-08-2018-04, př. 1, Kspp-08-2018-04, př. 2, Kspp-08-2018-04, př. 3
a Kspp-08-2018-04, př. 4.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
V době hlasování nebyl přítomen člen komise Petr Běhunek.
5. Diskuze, různé
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na pátek 25. ledna 2019, od 9.00 hodin. Toto
jednání bude koncipováno jako výjezdní v Golčově Jeníkově. Na jednání budou přizváni
zástupci vedení města a zástupci seniorské rady.
6. 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 3. 12. 2018.

Číslo jednací:

KUJI 89983/2018
Číslo stránky

5

