Zápis z jednání
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 1/2012
konaného dne 19. 1. 2012
Přítomni:
1. Ladislav Nechvátal

6. Ladislav Nováček

2. Pavla Kučerová

7. Kamil Vejvoda

3. Josef Brůna

8. Jiří Vondráček (předseda)

4. Vítězslav Schrek

9. Jiří Bína (tajemník)

5. Jiří Hormandl
Nepřítomni (omluveni):
1. Marie Bohuslavová (místopředsedkyně)

3. Jaromír Brychta

2. Ladislava Kratochvílová
Program:
1. Zahájení, kontrola úkolů, schválení zápisu;
2. Průběžná informace o financování sociálních služeb v roce 2012;
3. Síť pečovatelské služby;
4. Průběžná informace o procesu transformace pobytových sociálních služeb;
5. Diskuze, různé;
6. Závěr.
1. Zahájení, kontrola úkolů, schválení zápisu
Jiří Vondráček, 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 7 hlasy schválen. K zápisu
z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
Jiří Vondráček provedl rekapitulaci stavu řešení úkolů z minulého jednání komise a uvedl, že je
třeba delegovat dva zástupce z komise sociální a pro oblast protidrogové politiky do hodnotící
komise pro optimalizaci sítě služeb pro osoby se smyslovým postižením a dva zástupce do
hodnotící komise pro řízení o dotacích na provozování hospicové péče v roce 2012.
Usnesení 001/01/2012/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
deleguje
do hodnotící komise pro optimalizaci sítě služeb pro osoby se smyslovým postižením tyto
zástupce: Kamil Vejvoda, Josef Brůna.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Usnesení 002/01/2012/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
deleguje
do hodnotící komise pro řízení o dotacích na provozování hospicové péče v roce 2012 tyto
zástupce: Pavla Kučerová, Jiří Hormandl.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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Jiří Bína informoval, že rada kraje dne 17. 1. 2012 projednala a schválila plán činnosti komise na
rok 2012. Schválený plán činnosti bude členům komise rozeslán společně se zápisem.
Jiří Vondráček sdělil, že materiál týkající se koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina na období
2012 – 2017, který byl předložen členům komise na posledním zasedání dostál určitých změn
týkajících se konkrétních doporučení.
Jiří Bína doplnil, že vzhledem k nejasnému vývoji finanční situace veřejných rozpočtů a jejich
výdajů v oblasti sociálních a obdobných služeb, bude mít strategie do jisté míry obecný
charakter a objeví se zde pouze popis a priority oblastí, které bude kraj rozvíjet. Konkrétní
podpora a konkrétní projekty budou vždy vymezeny akčním plánem, který bude vázán na
rozpočtové krytí.
Jiří Vondráček uvedl, že aktualizovaná koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina bude rozeslána
členům komise společně se zápisem a požádal členy komise o prostudování této koncepce.
2. Průběžná informace o financování sociálních služeb v roce 2012
Jiří Bína uvedl, že předložený podkladový materiál informuje o poskytnutí první části dotací
z rozpočtu Kraje Vysočina pro domovy důchodců, na pečovatelskou službu a pro ostatní sociální
služby.
Popisuje také vývoj financování sociálních služeb v Kraji Vysočina od roku 2008. Prostředky
kraje pro letošní rok jsou uvedeny podle schváleného rozpočtu, přičemž v minulých letech byl
rozpočet vždy v průběhu roku navyšován. Příspěvkovým organizacím byl v některých případech
navyšován příspěvek na provoz i s využitím odvodů z investičních fondů některých organizací.
Vliv snížení dotací MPSV spolu s růstem některých nákladů si pravděpodobně vyžádá řešení
z rezervy kraje, jinak může dojít k omezování služeb a k propouštění zaměstnanců.
V lednu byla vyhlášena výzva k podání individuálních projektů na financování služeb sociální
prevence. Podle vyhlášené výzvy na služby sociální prevence by měl Kraj Vysočina dostat
63 mil. Kč na období podpory služeb od 1. 4. 2013 do konce roku 2014. Předpokládaná potřeba
finančních prostředků se však odhaduje ve výši 166 mil. Kč.
Usnesení 003/01/2012/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o financování sociálních služeb dle materiálu KSPP-01-2012-02 a KSPP-01-2012-02,
př. 1 a
doporučuje
radě kraje, aby na základě vyhodnocení finanční situace poskytovatelů sociálních služeb přijala
opatření k zachování jejich sítě, a to i s použitím prostředků z rezervy kraje.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Síť pečovatelské služby
Jiří Bína informoval, že jako jeden ze stěžejních problémů vnímá odbor sociálních věcí proces
stárnutí populace. Z toho důvodu navrhuje, aby se dokončení efektivního systému pečovatelské
služby stalo součástí priorit na plánovací období 2014 až 2020.
V roce 2010 provedl odbor sociálních věcí analýzu pokrytí pečovatelskou službou. Materiál je
členěn podle obcí s rozšířenou působností, je zde uveden počet obyvatel v obci a zda a kým je
zabezpečena pečovatelská služba. Z údajů vyplývá, že území, které obývá 346 tis. obyvatel
v Kraji Vysočina, má pečovatelskou službu dostupnou, otázkou však je v jakém rozsahu.
Pečovatelská služba je tedy dostupná pro 67 % obyvatel kraje a v území pokrytém sítí působí
v průměru 0,8 pracovního úvazku na 1000 obyvatel. V jednotlivých obvodech obcí s rozšířenou
působností se však tento ukazatel pohybuje od 0,08 po 1,67 úvazku. Z toho tedy vyplývá
nerovnoměrnost pokrytí pečovatelské služby na území kraje.
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Následně členové o této problematice diskutovali, zejména pak o individuálním přístupu
k zákonu o sociálních službách.
V průběhu jednání se na zasedání dostavil člen komise Vítězslav Schrek.
Usnesení 004/01/2012/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje, aby se dokončení efektivního systému pečovatelské služby stalo součástí priorit na
plánovací období 2014 až 2020 a aby odbor sociálních věcí zajistil systémovou analýzu
provedenou sběrem dat po dobu 3 měsíců včetně vyhodnocení do 31. 8. 2012 zaměřenou na
tyto informace:
- zjistit skladbu výkonů PS;
- prověřit dopad charakteru území na provozní náklady;
- zmapovat cenové rozdíly;
- ověřit aktuální stav pokrytí území kraje;
- zjistit vliv skladby výkonů na personální zabezpečení;
- stanovit a porovnat ukazatele efektivity;
- navrhnout systémové řešení skladby úkonů pečovatelské služby.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Členové komise se shodli, že analýza bude termínována takto:
- únor 2012 bude věnován přípravné fázi;
- březen – květen 2012 proběhne sběr dat;
- v září 2012 by mělo padnout konečné rozhodnutí a doporučení.
Zasedání opustil člen komise Ladislav Nechvátal.
4. Průběžná informace o procesu transformace pobytových sociálních služeb
Členové komise obdrželi podkladový materiál, který popisuje průběh transformace pobytových
zařízení pro osoby s mentálním postižením. V Kraji Vysočina se do procesu transformace
zapojila 4 zařízení: ÚSP Jinošov, ÚSPMP Těchobuz, ÚSP Křižanov a ÚSP Ledeč nad Sázavou.
Jiří Bína sdělil, že pro klienty, kteří dostali možnost bydlení v běžných domácnostech se jednalo
o jedinečnou příležitost změnit svůj život. Jejich adaptace proběhla úspěšně a z rozhovorů
s nimi je zřejmé, že bydlení v menších kolektivech považují za změnu k lepšímu. Transformace
z velkých pobytových zařízení byla vždy spojena s důkladnou přípravou a byla realizována
postupnými kroky.
Usnesení 005/01/2012/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o průběhu procesu transformace pobytových sociálních služeb dle materiálu KSPP-012012-04, př. 1.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Diskuze, různé
Členové komise se vrátili k vyhodnocení účasti členů na jednotlivých zasedáních komise sociální
a pro oblast protidrogové politiky v roce 2011. Byla vysvětlena neúčast členky komise Ladislavy
Kratochvílové ze zdravotních důvodů a není navrhováno její odvolání.
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Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek 29. března 2012, od 10.00.
6. Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.

Jiří Vondráček v. r.
předseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Dana Vrábelová dne 23. 1. 2012
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