Zpráva o zasedání komise pro sociální věci a rodinnou politiku I.čtvrtletí 2013
Komise: Komise pro sociální věci a rodinu
Zástupce: RNDr.Bronislava Milinková
Program:
Navržený program zasedání Komise pro sociální věci a rodinu Rady Jihomoravského
kraje 5.3.2013:
1. Zahájení
2. Představení členů a hostů komise
3. Termíny konání komise
4. Problematika pěstounské péče;
PhDr. Jarmila Bisomová – vedoucí oddělen sociální práce, SPO a rodinné politiky
JMK, seznámila členy a hosty komise s novým pojetím pěstounské péče, která je
upravena v zákoně o rodině a v zákoně o veřejně-právní ochraně dětí s platností od
1.1. 2013.
5. Projednání materiálů předkládaných do Rady a Zastupitelstva JmK
JUDr. Libuše Holasová – přednesla členům komise materiály projednané Radou JmK.
Usnesení č. 4/13/KSVR 1
Komise sociálních věcí a rodiny bere uvedené materiály na vědomí.
6. Různé
Paní předsedkyně vznesla dotaz, na Mgr. Marka Šlapala člena RJMK, ohledně
financování sociálních služeb.
Mgr. Marek Šlapal ujistil přítomné členy a hosty KSVR, že JmK nestojí proti obcím
ani NNO v této oblasti a podotknul, že JmK má naprosto shodný cíl. Dále uvedl, že
přednostně musí JmK zajistit fungování služeb a zařízení zřízených JmK. Dále
vysvětlil roli JmK při přerozdělování finančních prostředků do sociálních služeb
(jednoleté a víceleté financování).
Ing. Haičman - vznesl požadavek nebo spíš žádost aby se vrátila částka 5.mil korun
do jednoletého financování a dále vznesla dotaz zda je možno nahlédnout do
hodnotících formulářů dotací.
Mgr. Šlapal – Jmk se bude snažit dofinancovat jednoleté financování do hladiny
loňského roku což je 5miliónů korun.
Usnesení č. 4/13/KSVR 1
Komise sociálních věcí a rodiny doporučuje RJMK jednat s MPSV o navýšení
finančních prostředků pro poskytovatele sociálních služeb na území Jihomoravského
kraje.
Soc.komise zasedala zatím jen 2x, dubnové 9.4. jsem se nezúčastnila, nebo´t jsem byla
na pracovní cestě v cizině. Zápis z veledůležité komise, kde se jednalo o dotace
nezisk.org., zatím nemám.

Osobní postřehy:
Jednalo se o první zasedání komise 5.3.2013.
„Osud“ mně posadil mezi zástupkyni odborů, stálého hosta paní Preisovou (spíš doleva,
inklinující k ČSSD), a pracovnici Úřadu práce Ing.Kozákovou (spíš doprava, nominovanou
za KDU-ČSL); obě informace jsem získala ne při oficiálním představovacím kolečku. Při
něm jsem se já představila jako že jsem dostala čest zastupovat ANNO JmK – a dál zatím
mlčela a poslouchala.
Byl dodržen program podle pozvánky; sledovala jsem, že ne všem je všechno jasné.
Nějak zapadla poznámka Ing.Kozákové, že bychom jako komise měli materiály vidět dřív,
než je Rada schválí. Snad tento stav byl dočasný, tím, že rozhodnutí musela padat dřív, než se
podařilo komise sestavit.
16.4.2013

Milinková

