Zpráva z Komise pro sociální věci a rodinu červen-říjen 2013
Komise pro sociální věci a rodinu, ksvr
b) Zástupce: RNDr.Bronislava Milinková
O výjezdním červnovém zasedání 4.6.2013 byla zpráva za II.čtvrtletí 2013.
Zasedání 17.9.2013:
c) Program:
1. Zahájení
2. Informace o aktuálním stavu v oblasti financování soc. služeb a příprava rozpočtu
JmK na r.2013
3. Problematika a představení Mateřských center – ing. Markéta Horáková,
koordinátorka
4. Projednání materiálů předkládaných do Rady a zastupitelstva JmK
5. Kontrola úkolů z předešlých jednání
6. Různé
d) problémy neziskovek:
k bodu 2 je v zápisu:
„Mgr. Martin Petřík vedoucí odboru sociálních věcí seznámil členy komise
s předběžným návrhem rozpočtu na rok 2014.
Usnesení č. 21/13/KSVR 5
Komise sociálních věcí a rodiny bere uvedené informace na vědomí a žádá odbor
sociálních věcí o průběžné zprávy o vývoji rozpočtu na rok 2014 až po jeho finální
verzi.“
k bodu 5 je v zápisu:
„Na základě úkolů z předešlých komisí sociálních věcí a rodiny, se dostavil zakladatel
organizace Místní sociální služby pan Martin Zeman a členům komise tuto organizaci
představil.
Usnesení č. 24/13/KSVR 5
Komise sociálních věcí a rodiny bere uvedené informace na vědomí a žádá člena RJMK
Mgr. Šlapala o průběžné informace k tomuto projektu.“
e) osobní postřehy:
k bodu 2: diskuze moc nebyla, komise bere na vědomí, což mne překvapilo
k bodu 3: členové komise upozorňovali zástupkyně MC, že chtějí provozovat i aktivity,
které jsou mimo jejich rámec, např. odborné sociální poradenství (prý když už tam
občas chodí např. psycholožka kvůli matkám..)
k bodu 5: ne všichni členové komise mají přehled o systému sociálních služeb, o zákonu
108/2006 apod. Kauzu Místních soc.služeb sleduji i z pozice členky koordinační
skupiny komunitního plánování soc.služeb Magistrátu města Brna a průběžně informuji
předsedkyni komise Ing.Vítkovou na její žádost.
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Zasedání 15.10.2013:
c) Program.
1. Zahájení
2. Představení Oblastní charity Blansko
3. Projednání materiálů předkládaných do Rady a zastupitelstva JmK
4. Různé
d) problémy neziskovek: nejsou využívány všechny možnosti dotací z důvodu požadavku
kofinancování 15% - týká se i měst a obcí, nemají nato lidi ani finance; nabírali se proto
externí pracovníci, což se nelíbilo EU, neboť součtem účasti na více projektech potom
vykazovali neúnosné úvazky
e) osobní postřehy: na zasedání jsem přišla až po referátech Charity – nevšimla jsem si
posunu začátku komise o půl hodiny dřív.
Předsedktyně Ing.Vítková vyzvala členy komise, aby „Chodili víc do térenu“ a
o sociálních věcech se snažili víc poučit. Taky přijde na program komise sociální
podnikání, pravděpodobně v prosinci. Bude vypsáno výběrové řízení na poradenství
k této problematice a celkovou garanci projektu. Finance v rozpočtu jsou.

Osobní postřehy všeobecně: na zasedání komise jsou osobně přítomní vedoucí odboru
Mgr.Petřík, někdy Mgr.Blešová za odd.rozvoje, často některý z obou radních – Mgr.Šlapal
za sociální věci nebo Mgr.Celý za prorodinnou politiku. Jednání jsou věcná a dělná, dost
diskuze, o čemž ale mlčí zápisy, které chodí hodně pozdě a jsou často formálně neúplné.

Přílohou právy je poslední verze rozpočtu soc.odboru na rok 2014 z 11.10.2013:
Kopie - Podklady pro jednání - výdaje-01102013-OE.xls
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