Zápis z jednání
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 5/2019
konaného dne 21. 6. 2019
Přítomni:
1. Petr Krčál (předseda)

6. Kamil Vejvoda

2. Miloš Hrůza

7. Drahoslav Oulehla

3. Petr Kotting

8. Milan Mokrý

4. Bohuslav Kocián

9. Jiří Bína (tajemník)

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

5. Zdeňka Marková

2. Pavla Kučerová

6. Jan Tourek (místopředseda)

3. Petr Běhunek

7. Pavla Krejzlová

4. Jiří Hormandl
Hosté:
1. Pavel Franěk (náměstek hejtmana)

6. Stuchlíková Eva (MPSV)

2. Marie Nápravníková (OSV)

7. Bártová Martina (Střed, z. ú.)

3. Jana Kiesewetterová (místostarostka Mor. Budějovice) 8. Karel Vondráček (Střed, z. ú.)
4. Petr Punčochář (vedoucí soc. odboru Mor. Budějovice)

9. Lenka Homolková (Střed, z. ú.)

5. Musilová Libuše (MPSV)
Program:
1. Zahájení, schválení programu, schválení zápisu, kontrola úkolů
2. Informace o projektech Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně právní ochrany
dětí a Šance do života
3. Příspěvek hostů za město Moravské Budějovice
4. Představení aktivit organizace Střed, z. ú.
5. Východiska pro systémovou úpravu financování sociálních služeb
6. Diskuze, různé
7. Závěr
Jednání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 5/2019 dne
21. 6. 2019 se uskutečnilo jako výjezdní v organizaci Střed, z. ú., Moravské Budějovice.
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.
Z následného jednání se omluvil člen komise Miloš Hrůza.

Petr Krčál přivítal Pavla Fraňka, náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí a nestátních
neziskových organizací.
Jménem sociální komise Petr Krčál poděkoval Martině Bártové, ředitelce organizace Střed, z. ú.,
za přípravu zasedání v prostorách organizace.
Petr Krčál provedl rekapitulaci stavu řešení úkolů z minulého jednání komise.
2. Informace o projektech Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně právní ochrany
dětí a Šance do života
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Na zasedání obdrželi členové komise informační materiály v tištěné podobě.
Petr Krčál představil Libuši Musilovou a Evu Stuchlíkovou z Ministerstva práce a sociálních věcí.
Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně právní ochrany dětí
Libuše Musilová, krajská síťařka, uvedla, že se jedná o projekt Ministerstva práce a sociálních
věcí (dále jen „MPSV“), který je realizován od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2019, se zapojením 11 krajů
ČR. V lokalitách zapojených do projektu probíhalo síťování a propojování jednotlivých organizací
(pracujících s rodinami a dětmi), vyhledávání bílých míst, setkávání orgánů sociálně-právní
ochrany dětí a škol. Cílem bylo, aby organizace co nejlépe poskytovaly své služby klientům.
Během realizace projektu byla založena pracovní skupina, která se zabývá mladými dospělými
odcházejícími z dětských domovů. S Janou Fialovou, radní pro oblast školství, mládeže
a sportu, bylo projednáno převzetí patronátu nad pracovní skupinou, aby bylo zajištěno
pokračování její činnosti i po skončení projektu. V rámci pracovní skupiny bylo zorganizováno
promítání filmu „Dospělým ze dne na den“.
Eva Stuchlíková, lokální síťařka pro oblast Moravské Budějovice, podrobně informovala
o činnosti síťařů. Síťaři prováděli seznámení se s lokalitou, mapování potřeb, mezirezortní
setkání, analýzu potřeb, další zjištění a stanovení strategie síťování. Na závěr vznikly analýzy
místní sítě služeb, které jsou uvedeny na webových stránkách http://www.pravonadetstvi.cz/.
Projekt se dále zabýval monitorováním systému ochrany práv dětí, celoživotním vzděláváním
pracovníků OSPOD a rozvojem náhradní rodinné péče.
Na základě dotazu Petr Krčála informovala Eva Stuchlíková o výstupech projektu. Bylo zjištěno,
že v kraji je dostatečné množství služeb (sociálních i zdravotních), ale chybí jejich propojení
a návaznost. Nedostatek je dětských psychologů a psychiatrů (celorepublikový problém).
Šance do života
Libuše Musilová podrobně představila projekt Šance do života. Jedná se o sociální projekt firmy
ACO Industries k.s., Přibyslav, který byl zahájen v polovině roku 2016. Cílem projektu je dětem
opouštějícím Dětské domovy po dosažení plnoletosti poskytnout formou nabídky zaměstnání,
bydlení, sociální a emoční podpory po dobu 12 až 24 měsíců a umožnit jim úspěšné sociální
začlenění v budoucnu. Snahou je rozšíření projektu a jeho představení jiným firmám.
Informace o firmě ACO Přibyslav jsou uvedené na adrese: http://www.aco-industries.cz/acopribyslav/projekt-sance-do-zivota/.
V následné diskusi členů komise bylo řešeno jakým způsobem podnítit spolupráci jiných firem,
které by přinesly kombinaci práce a bydlení. Jiří Bína se kromě odboru školství (se kterým je již
spolupracováno) obrátil v této souvislosti na odbor regionálního rozvoje.
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Drahoslav Oulehla předložil členům komise informaci ohledně firmy ACO Přibyslav. Informace
bude elektronicky rozeslána členům komise.
Petr Krčál doporučil, že by bylo vhodné najít cestu jak oslovit další firmy. Požádal Marii
Nápravníkovou, zda by s kolegy z oddělení sociální ochrany a prevence neiniciovali schůzku
z odborem školství, a našli cestu jakým způsobem oslovit další firmy.
Petr Krčál poděkoval Libuši Musilové a Evě Stuchlíkové za odvedenou práci na projektu a za
účast na jednání sociální komise.
3. Příspěvek hostů za město Moravské Budějovice
Petr Krčál přivítal Janu Kiesewetterovou, místostarostku města Moravské Budějovice, a Petra
Punčocháře, vedoucího sociálního odboru Moravské Budějovice.
Jana Kiesewetterová v úvodu poděkovala za pozvání na jednání sociální komise. Pohovořila
o sociálních službách, které jsou provozovány ve městě Moravské Budějovice a o jejich
financování. Město přispívá do sociálních služeb v rámci Moravskobudějovického mikroregionu
příspěvek na občana 100 Kč, přičemž na spolufinancování se podílejí i ostatní obce
mikroregionu. Dále se zaměřila na problematiku dětských domovů, která je vnímána jako
dlouhodobý problém (správné nasměrování dětí, otázka finančních prostředků).
Petr Punčochář informoval o reorganizace služeb v domě s pečovatelskou službou (rozšíření
provozní doby pečovatelské služby). Ohledně zařízení sociálních služeb uvedl, že jich je sice
dostatek, ale u některých služeb jsou nedostačující jejich kapacity. To se týká hlavně dětských
zařízení pro problémové děti (problém s umísťováním dětí s výchovnými problémy). Dále
pohovořil o práci s dětmi v dětských domovech.
Petr Krčál upozornil na roztříštěnost služeb (zřizovatelská roztříštěnost). Bylo by dobré se snažit
o jejich sjednocení.
Marie Nápravníková doplnila informace ohledně umísťování problémových dětí do zařízení. Kraj
Vysočina je jediným krajem v rámci ČR, který nemá pobytové středisko výchovné péče. V rámci
kraje je vše připraveno, ale v současné době se řeší finanční prostředky na platy personálu.
Ministerstvo požaduje, aby toto hradil Kraj Vysočina. Dle zjištění v jiných krajích toto hradí
Ministerstvo školství. Náměstek hejtmana Pavel Franěk se v této záležitosti obrátil písemně na
náměstka Ministerstva školství.
Petr Krčál poděkoval Janě Kiesewetterové a Petru Punčochářovi za práci v sociální oblasti a za
účast na jednání sociální komise.
4. Představení aktivit organizace Střed, z.ú.
Na zasedání obdrželi členové komise informační materiály v tištěné podobě.
Martina Bártová představila svého zástupce a vedoucího střediska sociálních služeb Karla
Vondráčka, a vedoucí organizačního střediska a ekonomickou pracovnici Lenku Homolkovou.
Pro členy komise byla připravena prezentace „Představení STŘED, z. ú.“, kterou podrobně
okomentovali Martina Bártová, Karel Vondráček a Lenka Homolková.
Prezentace obsahovala tyto základní informace:
- Vize, hodnoty, sídlo organizace
- Více o organizaci
- Cílová skupina
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Metody práce s cílovou skupinou klientů NZDM eMBečka
Metody práce s cílovou skupinou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Metody práce s cílovou skupinou sociální rehabilitace, telefonické krizové intervence
Metody práce s cílovou skupinou klientů náhradní rodinné péče a dobrovolnického centra
Středisko školských služeb
Organizační středisko

Petr Krčál poděkoval Martině Bártové, Karlu Vondráčkovi a Lence Homolkové za veškerou práci
organizace.
5. Východiska pro systémovou úpravu financování sociálních služeb
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Pro členy komise byla připravena prezentace „Východiska pro financování sociálních služeb
v ČR“, kterou Petr Krčál podrobně okomentoval.
Prezentace obsahovala tyto základní informace:
- Současný stav financování sociálních služeb
- Hlavní problémy systému financování
- Stárnutí obyvatel bude ovlivňovat financování
- Návrhy na změny zákona o sociálních službách
- Kritéria pro výpočet dotace
- Optimální síť sociálních služeb
- Jednotné standardy pro výpočet dotace a nákladů
- Kontrolní mechanismy systému financování
- Zavedení pojistného systému je nezbytné
6. Diskuze, různé
Na základě dotazu Vítězslava Schreka informovala Libuše Musilová o výsledcích a přínosech
projektu Systémového rozvoje a podpory nástrojů sociálně právní ochrany dětí. Dotaz ohledně
finančních prostředků investovaných do projektu nebyl zodpovězen a odbor sociálních věcí se
pokusí pro potřeby sociální komise tyto údaje zjistit.
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na pátek 6. září 2019, 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 25. 6. 2019.
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