Zápis z jednání
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 5/2012
konaného dne 30. 8. 2012
Přítomni:
1. Marie Bohuslavová (místopředsedkyně)

7. Jaromír Brychta

2. Ladislav Nechvátal

8. Ladislav Nováček

3. Pavla Kučerová

9. Kamil Vejvoda

4. Josef Brůna

10. Jiří Vondráček (předseda)

5. Vítězslav Schrek

11. Jiří Bína (tajemník)

6. Jiří Hormandl
Nepřítomni (omluveni):
Ladislava Kratochvílová
Hosté:
1. Petr Krčál (člen Rady Kraje Vysočina)
Program:
1. Zahájení, kontrola úkolů, schválení zápisu;
2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina – aktualizace;
3. Pečovatelská služba – rozbor personálního vybavení, pokrytí území;
4. Růst nákladů na provoz domovů pro seniory;
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 8 hlasy schválen. K zápisu
z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
Jiří Vondráček provedl rekapitulaci stavu řešení úkolů z minulého jednání komise.
2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina – aktualizace
Jiří Bína předložil členům komise pracovní verzi Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
s platností do konce roku 2014 a uvedl, že přílohy tohoto plánu v současné době prochází
aktualizací.
Aktualizace střednědobého plánu vycházela z jednání v pracovních skupinách a z analýz, které
pracovní skupiny provedly s tím, že některé rozvojové kroky jsou podmíněné získáním vhodných
finančních zdrojů. Do plánu jsou nově zahrnuty také sociální služby, jejichž financování
doporučila komise sociální a pro oblast protidrogové politiky na svých jednáních. Vzhledem
k očekávaným změnám v systému financování sociálních služeb byla provedena aktualizace
střednědobého plánu s tím, že v případě změny financování od roku 2014 bude v příštím roce
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aktualizován. Pokud by změna byla odložena, bude kraj vycházet ze schválené podoby i v roce
2014.
V průběhu jednání se na zasedání dostavili členové komise Jaromír Brychta a Pavla Kučerová.
Usnesení 018/05/2012/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje ke schválení programovou část aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb dle materiálu KSPP-05-2012-02, př. 1 doplněnou o informaci potřebného plošného
zajištění sociálních služeb v rámci Kraje Vysočina a
žádá
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina o provedení personální revize složení
pracovních skupin a zajištění předání informace o fungování pracovních skupin novým členům
komise sociální a pro oblast protidrogové politiky v dalším volebním období.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Pečovatelská služba – rozbor personálního vybavení, pokrytí území
Jiří Bína uvedl, že na základě požadavku komise zpracovává Odbor sociální věcí Krajského
úřadu Kraje Vysočina analýzu pokrytí a fungování pečovatelské služby na území kraje. Pro
zpracování analýzy se odbor rozhodl využít jako zdroj informací registr poskytovatelů sociálních
služeb, do kterého mají poskytovatelé povinnost vkládat data za předchozí rok. V roce 2012
však MPSV změnilo dodavatele některých systémů a tím byla znepřístupněna data za rok 2010
a zpožděno zadávání dat za rok 2011.
V současné době jsou pořízena data o personálním vybavení poskytovatelů za rok 2011, která
budou použita k dalšímu zpracování. Data budou použita také pro kontrolu poskytovatelů
sociálních služeb. Dosud nebylo ošetřeno, zda počet pracovních úvazků uvedený v žádosti
o dotaci je ve skutečnosti dodržen. Kromě této kontroly bude pokračováno ve zjišťování dalších
údajů o pečovatelské službě, přičemž tento proces nebylo možné vzhledem ke stavu systému
registru dříve dokončit.
Usnesení 019/05/2012/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o stavu analýzy pečovatelské služby.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Zasedání opustili členové komise Josef Brůna a Jaromír Brychta.
4. Růst nákladů na provoz domovů pro seniory
Jiří Bína informoval, že Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje domovy pro seniory v částce
10 tis. Kč na lůžko a rok. V podkladovém materiálu je uveden vývoj nákladů v domovech pro
seniory zřizovaných krajem od roku 2005 a je zde proveden rozbor hospodaření v organizacích
kraje a v ostatních domovech důchodců za rok 2011. Je zřejmé, že hospodaření různých typů
organizací se zásadně neliší, pouze u vlastních organizací kraj při řešení hrozící ztráty navýšil
svůj příspěvek na lůžko na průměrných 24 tis. Kč na lůžko, zatímco u ostatních organizací řešily
takovou situaci zejména obce. Vývoj v roce 2012 znamená především pokles dotací MPSV
i o 10 %, čímž zátěž obcí narůstá.
V roce 2013 lze očekávat, že finanční situace obecních a neziskových zařízení se z hlediska
dotací MPSV nezlepší. Dalším významným očekáváním je ukončení financování některých
služeb z individuálního projektu kraje.
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Jiří Hormandl požádal, aby byl od roku 2014 nastaven nový systém financování sociálních
služeb podle jejich kvality a potřebnosti.
Usnesení 020/05/2012/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje zvýšit od roku 2013 dotaci na lůžko v domovech pro seniory a v domovech se
zvláštním režimem na 15 tis. Kč za předpokladu, že dotace MPSV k tomuto účelu nenarostou
a dotovaná zařízení, která nejsou provozovaná z úrovně kraje, nebudou podhodnocovat ceny
úhrad a
navrhuje
od roku 2014 přehodnotit u pobytových služeb způsob spoluúčasti kraje na jejich financování
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Diskuse, různé
Na základě dotazu Vítězslava Schreka pohovořil Jiří Bína o dotaci pro občanské sdružení CAFE
a financování z individuálního projektu kraje pro rok 2013.
Členové komise požádali o vypracování přehledu účasti jednotlivých členů na zasedání komise
ve volebním období 2008 – 2012. Statistika bude členům komise zaslána emailem.
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 3. 9. 2012
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