Zápis z jednání
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 3/2012
konaného dne 29. 5. 2012
Přítomni:
1. Marie Bohuslavová (místopředsedkyně)

6. Ladislav Nováček

2. Ladislav Nechvátal

7. Kamil Vejvoda

3. Pavla Kučerová

8. Jiří Vondráček (předseda)

4. Vítězslav Schrek

9. Jiří Bína (tajemník)

5. Jiří Hormandl
Nepřítomni (omluveni):
1. Ladislava Kratochvílová

3. Jaromír Brychta

2. Josef Brůna
Program:
1. Zahájení, kontrola úkolů, schválení zápisu;
2. Dofinancování provozu sociálních služeb pro rok 2012;
3. Vyhlášení dotačního řízení pro projekty rodinné politiky;
4. Výsledky dotačního řízení z Regionálního operačního programu;
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.
Jiří Bína požádal o změnu usnesení z minulého zasedání komise, které se týká předložení
aktualizovaného střednědobého plánu sociálních služeb, konkrétně změny jeho předložení, a to
na září 2012.
Usnesení 012/03/2012/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
mění
termín předložení podkladů dle usnesení 011/02/2012/Kspp z červnového na zářijové zasedání
zastupitelstva kraje.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
2. Dofinancování provozu sociálních služeb pro rok 2012
Jiří Bína sdělil, že z důvodu snížení dotací z MPSV není v současné době dofinancována část
sociálních služeb na úroveň součtu dotace MPSV a kraje v roce 2011 a jejich dofinancování je
možné pouze s použitím dalších prostředků kraje. Kromě toho je třeba se zabývat také
některými rozšířeními kapacit pečovatelské služby, domovů pro seniory, sociálně aktivizačních
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služeb a rozvoje dobrovolnické činnosti. Celkem na dofinancování do výše roku 2011 chybí přes
12 mil. Kč.
Jiří Bína jednotlivé případy okomentoval a uvedl objemy finančních prostředků, se kterými se
poskytovatelé sociálních služeb na Kraj Vysočina obrátili.
Na zasedání se dostavil člen komise Vítězslav Schrek.
Následně členové komise diskutovali o podpoře dobrovolnictví a bylo dohodnuto, že
dobrovolnická činnost bude zpracována, včetně stanovených kritérií, jako rozšíření dotačního
řízení poskytovaného pro dobrovolnická centra na rok 2013. Podkladový materiál bude
předložen komisi sociální a pro oblasti protidrogové politiky v září 2012.
V září bude předložen také materiál týkající se pečovatelské služby a její dostupnosti a pokrytí
v Kraji Vysočina.
Před hlasováním o usnesení upozornili Jiří Vondráček (z důvodu projednávané dotace pro DS
Stříbrné Terasy o.p.s.) a Vítězslav Schrek (z důvodu projednávání dotací pro sociální služby
Diecézní charity Brno) na střet zájmů. Jiří Vondráček zároveň uvedl, že kompletní informace o
hospodaření DS Stříbrné Terasy o.p.s. poskytl odboru sociálních věcí a navrhl, aby byly
poskytnuty členům komise.
Usnesení 013/03/2012/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje zajistit dofinancování sociálních služeb dle materiálu KSPP-03-2012-02, př. 1.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).
3. Vyhlášení dotačního řízení pro projekty rodinné politiky
Členům komise byla předložena výzva, podle které postupoval Kraj Vysočina při hodnocení
žádostí o dotaci na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky v roce 2010. V roce 2011 byla
zajištěna podpora projektům podpořeným v předcházejícím roce, přičemž podpora byla
poskytnuta ve stejné výši. V obou letech bylo umožněno financování i jiných projektů než přímo
mateřských center, pokud se jednalo o projekt rodinné politiky.
Výzva z roku 2010 bude upravena a předložena radě kraje ke schválení. Členové komise navrhli
provést ve výzvě tyto úpravy:
- první specifické kritérium bude znít – Míra zaměření činností projektu na průběžné řešení
problémů rodiny;
- upřesnit charakter aktivit – např. poradenství, vzdělávací aktivity, problémy při výchově
atd.;
- negativní vymezení – nejedná se o rekvalifikace a o systematické vzdělávání zaměřené
na osobní nebo profesní růst;
- projekty musí být v souladu s koncepcí prorodinné politiky;
- vyloučit, aby nedošlo k duplicitnímu financování z jiných zdrojů a programů;
- uvést, že financování bude provedeno zpětně a bude se vztahovat k danému roku.
Finální verze výzvy, která bude předložena radě kraje, bude členům komise elektronicky
rozeslána.
Usnesení 014/03/2012/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
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radě kraje vyhlásit dotační řízení pro projekty prorodinné politiky (např. mateřská centra) podle
upravené a aktualizované výzvy dle materiálu KSPP-03-2012-03, př. 1 se zapracováním
připomínek z diskuze.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Výsledky dotačního řízení z Regionálního operačního programu
Jiří Bína informoval, že Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod vyhlásila v září 2011
čtyři výzvy zaměřené na podporu zařízení neziskové sociální péče. Všechny výzvy byly
zaměřené na rozvoj infrastruktury pro vybrané poskytovatele sociálních služeb – vybudování
objektů pro denní stacionáře, centra denních služeb, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
kontaktní centra, chráněná bydlení, azylové domy a investice ve stávajících domovech pro
seniory.
Jiří Bína okomentoval podpořené projekty z Kraje Vysočina:
- Nové Město na Moravě – rekonstrukce a přístavba stacionáře, rozšíření kapacity
o zhruba 5 míst;
- Diecézní charita Brno - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka Telč –
v současné době je provozována v pronajatých prostorách;
- Město Havlíčkův Brod – rekonstrukce domova pro seniory – jedná se o stavební úpravy,
které vylepší podmínky péče o uživatele s alzheimerovou chorobou nebo jinou demencí,
nebude spojeno s nárůstem provozních nákladů;
- Oblastní charita Havlíčkův Brod – centrum sociálních služeb Petrklíč – výstavba nového
centra, kde bude umístěn stacionář, stávající sociálně terapeutické dílny a dojde
k rozšíření kapacity o službu chráněného bydlení;
- Město Bystřice nad Pernštejnem – vybudování denního stacionáře – jedná se o novou
službu;
- Kolpingovo dílo České republiky – rekonstrukce Kontaktního centra ve Žďáře nad
Sázavou;
- Město Havlíčkův Brod – rekonstrukce bytového domu na chráněné bydlení pro osoby
s duševním onemocněním;
- Město Brtnice – centrem denních služeb řeší potřebu střediska osobní hygieny
s možností pobytu pro několik seniorů, objekt je v sousedství domu s pečovatelskou
službou;
- Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích – půdní vestavba domova pro seniory, dojde
k rozšíření kapacity;
- Město Hrotovice – novostavba domu pro chráněné bydlení;
- Městys Luka nad Jihlavou – Pohodář – pohodový stacionář pro seniory.
Následně k tomuto tématu proběhla rozsáhlá diskuse. Členům komise chyběl především rozsah
finančních prostředků, který bude vyžadován z rozpočtu kraje, po zařazení nových služeb do
strategického plánu sociálních služeb.
Členové komise se shodli, že každý podávaný projekt by měl být projednán v komisi sociální
a pro oblast protidrogové politiky, a to s ohledem na tvorbu Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb a jejich financování.
Usnesení 015/03/2012/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje uzavření smluv v obecném hospodářském zájmu, za standardních podmínek
financování sociálních služeb v Kraji Vysočina, s podmínkou, že od smluvních stran bude
požadováno také zajištění podílu dalších příjmů v odpovídající výši.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 2 se zdrželi).
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5. Diskuze, různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek 28. června 2012.

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 4. 6. 2012
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