Zápis z jednání
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 5/2020
konaného dne 14. 8. 2020
Přítomni:
1. Petr Krčál (předseda)

6. Kamil Vejvoda

2. Marie Bohuslavová

7. Drahoslav Oulehla

3. Pavla Kučerová

8. Milan Mokrý

4. Petr Běhunek

9. Jiří Bína (tajemník)

5. Jiří Hormandl
Nepřítomni (omluveni):
1. Miloš Hrůza

5. Zdeňka Marková

2. Petr Kotting

6. Jan Tourek (místopředseda)

3. Bohuslav Kocián

7. Pavla Krejzlová

4. Vítězslav Schrek
Hosté:
1. Věra Švarcová (OSV)

4. Erika Volavková (OSV)

2. Slávka Dokulilová (KOUS)

5. Lumír Bartů (OSV)

3. Roman Sýkora (OSV)

6. Věra Husáková (Senecura)

Program:
1. Zahájení, schválení programu, schválení zápisu, kontrola úkolů
2. Výstavba Domovů pro seniory firmou Senecura – kontrola usnesení
3. Tvorba sítě sociálních služeb v Kraji Vysočina
4. Novela zákona o sociálních službách, státní síť
5. Návrh Strategie sociálně zdravotního pomezí
6. Diskuse, různé
7. Závěr
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 a předložil návrh na zařazení bodu
„Prodloužení platnosti Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina do roku
2022“ za bod č. 5. Takto doplněný program jednání byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl přítomnými členy schválen.
Petr Krčál přivítal Věru Husákovou, regionální ředitelku společnosti SeneCura s.r.o., a Věru
Švarcovou, vedoucí odboru sociálních věcí.
Petr Krčál provedl rekapitulaci minulého jednání komise, které se uskutečnilo jako výjezdní
v Domově Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizaci.

2. Výstavba Domovů pro seniory firmou Senecura – kontrola usnesení
Pro členy komise byla připravena prezentace o firmě SeneCura, kterou Věra Husáková
podrobně okomentovala. SeneCura je přední uznávaný poskytovatel a zaměstnavatel
v sociálních službách, který udává směr a zvyšuje kvalitu péče ve stáří. V ČR společnost
provozuje 15 SeniorCenter. S 2 044 lůžky se jedná o největšího soukromého provozovatele
pobytových sociálních služeb. Věra Husáková podrobně seznámila přítomné členy s provozem
lůžkového zařízení Domova pro seniory v Telči (s celým procesem integrace).
Roman Sýkora doplnil informace o výstavbě nového domova pro seniory v Humpolci v rámci
PPP projektu.
Usnesení 021/05/2020/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci Ing. Věry Husákové, regionální ředitelky společnosti SeneCura s.r.o., o provozu
lůžkového zařízení Domova pro seniory v Telči, a plánovaných kapacitách, které byly schváleny
v Krajské síti Kraje Vysočina v lokalitách Humpolec, Chotěboř a Žďár nad Sázavou. Komise
konstatuje, že spolupráce Kraje Vysočina se společností SeneCura je na dobré úrovni, a byly
dodrženy všechny vzájemné dohody, které byly učiněny na posledních jednáních.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Tvorba sítě sociálních služeb v Kraji Vysočina
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína sdělil, že zastupitelstvo kraje schválilo Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Na jejich základě rada kraje
každoročně vyhlašuje Výzvu k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb
Kraje Vysočina. Žádostmi, které byly podány v letošním roce a žádostmi, které byly doporučeny
pro projednávání z minulého roku, se sociální komise zabývala dne 15. 5. 2020 a dala svá
doporučení. Materiál byl projednán zastupitelstvem kraje dne 16. 6. 2020 s tím, že bylo
rozhodnuto zařadit návrhy na nové služby a navýšení kapacit sociálních služeb do projednávání
o Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina na podzim tohoto roku.
Erika Volavková uvedla, že členům komise byl předložen seznam žádostí o zařazení nových
sociálních služeb nebo navýšených kapacit sociálních služeb, které byly podány v letošním roce
(podkladový materiál Kspp-05-2020-03, př. 1), a seznam žádostí z loňského roku, jejichž
projednávání probíhalo v letošním roce v únoru a u kterých bylo rozhodnuto o jejich posuzování
v kontextu letošních žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb (pokladový materiál
Kspp-05-2020-03, př. 2). Na základě diskuze bylo k jednotlivým službám vloženo doporučující
nebo nedoporučující stanovisko komise.
Usnesení 022/05/2020/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
schvaluje
stanoviska k žádostem o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle
doplněného materiálu Kspp-05-2020-03, př. 1 a Kspp-05-2020-03, př. 2 s tím, že doporučující
stanoviska jsou podmíněna možností kraje nové kapacity financovat.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Novela zákona o sociálních službách, státní síť
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
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Jiří Bína uvedl, že sociální komise se v rámci předcházejících jednání zabývala informacemi
o práci na novelizaci zákona o sociálních službách. Členům komise byl elektronicky rozeslán
materiál přinášející informaci o aktuální podobě připravované novely. Součástí zaslaných
podkladů byla navrhovaná podoba zákona, důvodová zpráva, vyhodnocení RIA i vypořádání
připomínek. Jiří Bína pro informaci uvedl nejdůležitější změny s dopadem na fungování
a financování sociálních služeb.
5. Návrh Strategie sociálně zdravotního pomezí
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Věra Švarcová sdělila, že oblastí sociálně zdravotního pomezí se odbor sociálních věcí ve
spolupráci s odborem zdravotnictví zabývá dlouhodobě. V prvních fázích se řešila především
problematika paliativní péče, kdy vznikl i samostatný strategický dokument Strategie paliativní
péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020. S potřebou řešit a metodicky uchopit oblast
sociálně zdravotního pomezí a na základě zakázky samosprávy nejdříve vznikl interní materiál,
tzv. karty sociálně zdravotního pomezí, které byly nyní přepracovány na strategický materiál pro
tuto oblast. Strategický plán rozvoje sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina vznikl jako
reakce na nepropojenost systémů zajišťujících sociálně – zdravotní potřeby klientů / pacientů
a absenci multidisciplinárního a kontinuálního řešení situace klientů na pomezí těchto dvou
oborů. Sociálně zdravotní pomezí je integrací sociálních a zdravotních služeb (pobytových,
ambulantních, terénních), kdy centrem zájmu je vždy člověk (klient, pacient), který na základě
své sociálně zdravotní situace potřebuje individualizované řešení se zohledněním všech potřeb
s cílem co nejdelšího setrvání v přirozeném prostředí. Finanční zajištění některých aktivit je
řešeno prostřednictvím projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina.
Cílem projektu je systémová změna v obsahu a distribuci služeb sociálně zdravotního pomezí
v Kraji Vysočina. Pilotně bude vyzkoušen nový model poskytování dlouhodobé péče, a to za
pomoci krajského koordinátora a regionálních koordinátorů pomoci za účelem zvýšení kvality
života klientů sociálně zdravotního pomezí.
Usnesení 023/05/2020/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
schválení Strategického plánu rozvoje sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Prodloužení platnosti „Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji
Vysočina“ do roku 2022
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Lumír Bartů informoval, že zastupitelstvo kraje v roce 2011 schválilo Strategii integrace sociálně
vyloučených lokalit v Kraji Vysočina na období 2012 - 2017. Strategie se primárně zaměřuje na
eliminaci sociálního vyloučení osob žijících ve vyloučených lokalitách a neřeší problémy Romů
jako národnostní menšiny. Její úlohou by však mělo být koordinovat přesahy v kontextu
integrace Romů a situace sociálně vyloučených lokalit, které se integrace Romů do značné míry
dotýkají. V období 1. 4. 2014 – 31. 10. 2015 byl Krajem Vysočina realizován evropský projekt
s názvem „Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina“, zkrácený
název „Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině“ (dále jen „projekt“). Projekt se zaměřoval na
systémovou podporu služeb sociálně vyloučeným skupinám obyvatel (rodinám i jednotlivcům) se
specifickým zřetelem na jejich příslušnost k romské menšině. Důležitým výstupem projektu byla
aktualizace strategického dokumentu Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji
Vysočina. Tato aktivita byla do projektu zařazena vzhledem k vývoji v této oblasti a nutnosti
revize priorit a cílů. Záměrem byla jednak aktualizace analytické části strategie a dále zejména
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promítnutí návrhů opatření a záměrů vzniklých v průběhu realizace projektu, což se obojí
podařilo. V době zpracování byla k dispozici celorepubliková Analýza sociálně vyloučených
lokalit v ČR (2015) a Odborná analýza sociálně vyloučených romských lokalit v Kraji Vysočina
a dostupnosti sociálních služeb v těchto lokalitách (2015), externě zpracovaná rovněž v rámci
projektu. Dne 15. 12. 2015 zastupitelstvo kraje schválilo Strategii integrace sociálně vyloučených
lokalit v Kraji Vysočina - aktualizaci pro období 2016 - 2020, viz https://www.krvysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4071313. Platnost strategie končí
na konci roku 2020 a měla by být zpracována strategie navazující. Dosud platná strategie je
v souladu s dokumenty na národní úrovni týkajícími se sociálního začleňování, tj. především
Strategií sociálního začleňování 2014 - 2020 a Strategií romské integrace do roku 2020,
a podstatně z nich vychází. Navazující celorepublikové koncepce bohužel dosud nejsou
dostupné ani v pracovní verzi a vzhledem k pandemii Covid-19 lze předpokládat posun v jejich
přijetí.
Usnesení 024/05/2020/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit prodloužení platnosti Strategie integrace
sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina do roku 2022.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Diskuze, různé
Petr Krčál poděkoval členům komise za spolupráci v celém volebním období.
8. 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 19. 8. 2020.
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