Zápis z jednání
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 2/2021
konaného dne 4. 6. 2021
Přítomni:
1. Petr Krčál

6. Jiří Hormandl

2. Petr Kotting

7. Marie Dudíková

3. Irena Bačinová

8. Zdeňka Marková

4. Eva Nováková (místopředsedkyně)

9. Jiří Bína (tajemník)

5. Martina Bártová (předsedkyně)
Nepřítomni (omluveni):
1. Bohuslav Kůrka

4. Kamil Vejvoda

2. Pavel Franěk

5. David Filip

3. Jan Kasal
Hosté:
1. Věra Švarcová (OSV)

4. Karel Vondráček (KOUS)

2. Erika Volavková (OSV)

5. Marie Kružíková (koordinátorka projektu pro KV)

3. Monika Havelková (OSV)
Program:
1. Zahájení, schválení programu, schválení zápisu
2. Seznámení s celostátním projektem MPSV Implementace politiky stárnutí na krajskou
úroveň (RNDr. Marie Kružíková, koordinátorka projektu pro Kraj Vysočina)
3. Informace o financování provozu poskytovatelů sociálních služeb v Kraji Vysočina v roce
2021
4. Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2021 – 2025
5. Dotační tituly navrhované do Fondu Vysočiny
6. Zařazení stálého hosta komise sociální a pro oblast protidrogové politiky
7. Zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
8. Diskuze, různé
9. Závěr
1. Zahájení, schválení programu, schválení zápisu, kontrola úkolů
Martina Bártová, předsedkyně Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje
Vysočina, přivítala všechny přítomné a hosty. Dle počtu přítomných členů konstatovala, že je
komise usnášeníschopná. Přednesla návrh programu jednání a předložila návrh na předřazení
bodu č. 7 „Zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina“ za bod č. 2. Takto
upravený program byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné
připomínky a byl přítomnými členy schválen.
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2. Seznámení s celostátním projektem MPSV Implementace politiky stárnutí na krajskou
úroveň (RNDr. Marie Kružíková, koordinátorka projektu pro Kraj Vysočina)
Martina Bártová představila Marii Kružíkovou, koordinátorku projektu pro Kraj Vysočina.
Marie Kružíková představila formou prezentace projekt Implementace politiky stárnutí na
krajskou úroveň. Jedná se o projekt Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – Operační
program Zaměstnanost ESF EU. Projekt byl připravován na základě stárnutí populace
a zvyšujícího se meziročně počtu seniorů.
Prezentace obsahovala tyto základní informace:
- Důvod vzniku projektu;
- Desatero přípravy na stárnutí;
- Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020;
- Krajský koordinátor projektu a jeho činnost – transfer informací, vedení jednání odborné
regionální platformy, realizace kulatých diskuzních stolů, odborné poradenství, atd.;
- Dosavadní úspěchy – např. zpracování Strategie přípravy na stárnutí na léta 2018-2022;
- Základní údaje k prodloužení – důvody;
- Klíčové aktivity – osvěta, publicita a PR;
- Aktivity na období 1. 1. 2021 – 30. 6. 2022 – metodická podpora ORP, Seniorská obálka.
Marie Kružíková podrobněji představila Seniorskou obálku mini, která uživatelům
i záchranářům pomáhá v domácnostech nejen seniorů po celé České republice. Seniorské
obálky slouží v situacích ohrožení zdraví nebo života. V případě potřeby pak pomohou složkám
IZS urychlit záchranu života.
Marie Kružíková požádala Kraj Vysočina o podporu vydávání Seniorské obálky mini.
Úkol: Rozeslat elektronicky členům komise představenou prezentaci „Implementace politiky
stárnutí na krajskou úroveň“.
3. Zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína uvedl, 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.
Členové komise obdrželi přímo na jednání vytištění podkladový materiál zobrazující přehled
kapacity, včetně služeb nerealizovaných, ale zařazených do sítě u domovů pro seniory
a domovů se zvláštním režimem (rozděleno dle poskytovatelů z jednotlivých ORP).
Členové komise projednali jednotlivé návrhy na zařazení nové služby nebo navýšené kapacity
do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina (podkladový materiál Kspp-02-2021-07, př. 1).
Na základě diskuze byla u jednotlivých služeb upravena doporučující či nedoporučující
stanoviska, nebo byl doplněn komentář. O takto upraveném a doplněném materiálu bylo
následně hlasováno.
Usnesení 004/02/2021/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-02-2021-07, př. 1 s tím, že doporučující stanoviska jsou podmíněna
možností kraje nové kapacity financovat.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Číslo jednací:
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V průběhu jednání se dostavila vedoucí odboru sociálních věcí Věra Švarcová.
V průběhu jednání došlo k předřazení bodu č. 4 a 5.
4. Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2021 – 2025
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Monika Havelková uvedla, že Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2021 2025 vychází z Protidrogové strategie Evropské unie, Národní strategie prevence a snižování
škod spojených se závislostním chováním 2019 - 2027 a navazuje na Strategii protidrogové
politiky Kraje Vysočina na období 2016 - 2020. Přijímat nejméně jednou za deset let krajskou
strategii ukládá vyšším územně samosprávným celkům zákon. Data, která jsou zanesena do
Strategie, byla čerpána z Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) mezi
16 letými studenty v evropských zemích. Výsledky studie ESPAD 2015 naznačují pokles výskytu
rizikového užívání návykových látek u české mládeže. Dále byla do Strategie čerpána data
z Analýzy Životního stylu a zdraví mládeže v Kraji Vysočina II. Hlavním cílem této studie bylo
získat konkrétní informace, údaje a výsledky, týkající se zdraví, zdravotního stavu a životního
stylu středoškolské mládeže v Kraji Vysočina. Dále byla do Strategie použita data, která na
základě komunikace poskytla KHS Jihlava, ÚZIS (konkrétně Národní registr léčby uživatelů
drog), KŘP Kraje Vysočina, Úřad práce ČR a v neposlední řadě poskytovatelé služeb Kraje
Vysočina.
Protidrogovou problematiku Kraje Vysočina tvoří čtyři základní pilíře, jimiž jsou:
1) Primární prevence - systém předcházení výskytu závislostí na návykových látkách.
Programy primární prevence zajišťuje v kraji šest certifikovaných poskytovatelů.
2) Snižování rizik – tři kontaktní centra v kraji.
3) Léčba a sociální začleňování - terapeutické komunity, adiktologická ambulance, poradna
pro gambling Kraje Vysočina a služby následné péče.
4) Snižování dostupnosti návykových látek a rizikovosti hazardních her.
Na Vysočině v drtivé většině převládá zneužívání pervitinu a marihuany. Policie ČR
zaznamenala v roce 2020 v několika případech (jedná se jednotky) protiprávní činnost s léčivy.
Ubývá výrobců pervitinu, převládá distribuce (přesun na sociální sítě). Výdaje kraje na realizaci
protidrogové politiky činily za rok 2020 více než 21 mil. Kč (podpora programů primární
prevence, odborné služby, dotace pro záchytnou stanici).
Eva Nováková uvedla, že by ráda k tomuto zásadnímu dokumentu projednala řadu svých
podnětů. Vznesla návrh na individuální jednání.
Na základě tohoto podnětu Martina Bártová předložila k hlasování následný protinávrh:
Usnesení 005/02/2021/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
nedoporučuje
schválení Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2021 - 2025 dle materiálu
Kspp-02-2021-04, př. 1;
doporučuje
předložení Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2021 - 2025 na jednání
Komise sociální a protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina v září 2021;
navrhuje
do konce července 2021 vytvořit prostor pro individuální konzultace.
Usnesení nebylo přijato (6 pro, 2 proti, 0 se zdrželo).

Číslo jednací:
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Usnesení 006/02/2021/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
schválení Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2021 - 2025 dle materiálu
Kspp-02-2021-04, př. 1.
Usnesení nebylo přijato (3 pro, 1 proti, 4 se zdrželi).
Na základě následné diskuze a návrhu Věry Švarcové byl stanoven následný úkol.
Úkol: Členové komise Martina Bártová, Eva Nováková a Petr Kotting, budou odborem sociálních
věcí vyzváni ke konzultaci ohledně připomínek a námětů (zaslaných předem) k materiálu
Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2021 – 2025.
5. Dotační tituly navrhované do Fondu Vysočiny
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína informoval o dotačních programech, které jsou navrhovány na zařazení do alokace
Fondu Vysočiny. Jedná se o tyto programy:
- Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2022;
- Dobrovolnictví 2022;
- Investujme v sociálních službách 2022;
- Mateřská a rodinná centra 2022;
- Provozování domácí specializované paliativní péče 2022;
- Seniorská politika obcí 2022.
Členové komise obdrželi podkladový materiál (Kspp-02-2021-05, př. 1) obsahující bližší popis
navrhovaných dotačních programů.
Usnesení 007/02/2021/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
k zařazení do alokace Fondu Vysočiny a k vyhlášení dotační programy dle materiálu Kspp-022021-05, př. 1.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Informace o financování provozu poskytovatelů sociálních služeb v Kraji Vysočina
v roce 2021
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína navázal na informace předložené na jednání komise č. 1/2021. Financování provozu
sociálních služeb zajišťuje kraj z prostředků MPSV a zvláštních prostředků kraje. Z částky
1 068 024 821 Kč (souhrnná dotace MPSV) bylo v únoru rozděleno 941 701 000 Kč
a ponecháno k dalšímu rozdělení 126 323 821 Kč. Z vlastních prostředků kraje, které jsou ve
schváleném rozpočtu v částce 58 293 000 Kč, bylo rozděleno 48 384 000 Kč a ponecháno
k dalšímu rozdělení 9 909 000 Kč. Všichni poskytovatelé, které kraj nezřizuje, byly požádáni,
aby vyčíslili výši prostředků potřebných na navýšení platů a mezd a výši prostředků, které jsou
potřebné k financování provozu jednotlivých sociálních služeb bez navýšení platů a mezd. Tyto
finanční potřeby byly uvedeny v souhrnné výši 215 mil. Kč. Na jednání rady kraje byl předložen
postup, kdy kraj dofinancovává rozdíl mezi výší dotací v letech 2020 a 2021 a náklady na
navýšení platů a mezd u nezřizovaných organizací. Těm tak bude nově rozděleno dalších
143 272 000 Kč, přičemž v této částce je 79 177 000 Kč, o které kraj zvyšuje své dotace na
provoz sociálních služeb, které nezřizuje, nad rámec schváleného rozpočtu ze své rezervy.
Číslo jednací:
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Pro příspěvkové organizace kraje bude ze souhrnné dotace MPSV použito navíc 72 137 821 Kč.
Lze u nich předpokládat potřebu dalšího dofinancování cca 100 mil. Kč, o kterém bude
rozhodnuto ve IV. čtvrtletí po uzavření účetnictví za předcházející období a zpracování výhledu
hospodaření do konce roku 2021.
7. Zařazení stálého hosta komise sociální a pro oblast protidrogové politiky
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Martina Bártová uvedla, že na minulém jednání komise vznesla Eva Nováková podnět, aby byl
zván uvolněný člen Rady města Jihlavy pro oblast školství, kultury a tělovýchovy a pro oblast
sociálních věcí Bc. Daniel Škarka na jednání sociální komise jako stálý host, a aby radní z obcí
z rozšířenou působností mohli být přítomni na jednáních komise jako hosté.
Obcí s rozšířenou působností je v rámci Kraje Vysočina 16. V minulosti si komise zvala na svá
jednání zástupce obcí jako jednorázové hosty, pokud měla výjezdní zasedání na území dané
obce anebo při projednávání materiálu, který se dané obce týkal.
V následné diskuzi vyjádřili svůj názor Martina Bártová, Jiří Hormandl, Marie Dudíková a Petr
Krčál. Členové komise se přiklonili k návrhu nerozšiřovat komisi o další stálé hosty, ale využít
možnosti pozvat si určitého hosta (představitele obce) při projednávání konkrétních témat.
Eva Nováková doplnila, že jejím záměrem bylo, aby prostřednictvím navrhovaných hostů
docházelo k lepšímu přenosu informací o sociální politice z jednotlivých ORP, lepší koordinaci,
plánování, a k inovativnějšímu fungování komise (přístup komise k informacím od osob, které se
v určitých místech sociální politikou zabývají). Vytvoření prostoru ke sdílení informací mezi
jednotlivými zástupci ORP.
Jiří Bína informoval o projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb. Aktivita je do
projektu dána a realizována z důvodu vytvoření systému komunikace mezi úrovní kraje a obcí.
Proběhlo pět kulatých stolů po jednotlivých okresech. V červnu 2021 jsou naplánovány kulaté
stoly, kde jsou po obvodech jednotlivých obcí s rozšířenou působností pozvané obce I. stupně.
Součástí zakázky je návrh systému komunikace a přenášení záměrů z obcí na úroveň kraje.
Vzniká metodika pro obce k plánování sociálních služeb, a dále má vzniknout procesní mapa
specifikující přenos informací a spolupráci v oblasti plánování.
Věra Švarcová se vyjádřila k vytvoření prostoru pro sdílení informací zástupců z jednotlivých
ORP. Je to určitý podnět k zamyšlení pro odbor sociálních věcí, navrhnutí určitého systému
a předložení na příštím jednání sociální komise. Tato záležitost bude projednána se členem rady
za sociální věci Janem Tourkem.
Úkol: Rozesílat členům sociální komise pozvánky na kulaté stoly.
Úkol: Příprava platformy pro sdílení zkušeností radních pro sociální oblast z jednotlivých ORP.
Odpovědnost: odbor sociálních věcí
Eva Nováková vznesla podnět, aby byla dána členům komise možnost účastnit se vytvořené
platformy.
Z následného jednání se omluvit člen komise Petr Krčál.
Usnesení 008/02/2021/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
souhlasí
se zařazením Bc. Daniela Škarky a radních pro sociální oblast z obcí z rozšířenou působností
jako stálých hostů Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky.
Usnesení nebylo přijato (2 pro, 5 proti, 0 se zdrželo).
Číslo jednací:
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8. Diskuze, různé
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na pátek 17. září 2021, od 9.00 hodin.
Dále byl navržen termín následného jednání na 19. listopad 2021.
9. Závěr
Předsedkyně poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.
Mgr. Martina Bártová
předsedkyně 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 10. 6. 2021.
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