Zpráva z ksvr leden – březen 2014
a) Název komise: Komise pro sociální věci a rodinu, ksvr
b) Zástupce: RNDr.Bronislava Milinková
9.zasedání komise 7.1.2014
c) program:
1.
Zahájení
2.
Informace ke stavu projektu „Sociální podnikání“ a informace o dotačních titulech OSV
pro rok 2014
3.
Projednání materiálů předkládaných do Rady a zastupitelstva JmK
4.
Různé
d) Mohla jsem vznést dotaz k Opatření 3.2.1. Podpora činnosti center volného času a dalších aktivit
z Akčního plánu pro-rodinných aktivit pro rok 2014., kde je celá částka přidělena Centru volného
času v Lužánkách. Podle vedoucího odboru Mgr.Petříka má prý CVČ rozhodovat o dalším dělení
částky. Názor některých členů komise byl, že je částka jen pro CVČ, nikoliv pro další pořadatele
těchto táborů v celém kraji!
K Opatření 3.4.2. Podpora aktivního způsobu života seniorů jsem se zeptala, jestli je možné
vysledovat kompenzaci slev na oba typy pasů u kulturních zařízení. Prý se nic takového nesleduje,
slevy jsou vlastně darem dané instituce.
Dodatek 13.2.: v Událostech z regionů 12.2. mluvil k problematice rodinných pasů radní
Mgr.Roman Celý. Tady je odkaz – mluvil od 5,50 min. do 8,20 min.:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionechbrno/314281381990212/
Zajímavé, že?
e) osobní postřehy: předsedkyně Ing.Vítková vyzvala členy komise, aby „chodili víc do térenu“ a
o sociálních věcech se snažili víc poučit. Jak je vidět, má cenu se za NNO brát – k neúplné,
jen ústně podané zprávě o sociálním podnikání v prosinci 2013 se komise vracela ještě jednou
a dostala ji písemně. Ve výzvě k dotačnímu programu „Podpora služeb pro rodiny
poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi" pro rok 2014 byla zohledněna
moje připomínka předjednaná s ANNO JmK ohledně příloh žádosti – původně se stavělo
na terminologii nového občanského zákoníku spolky a pobočné spolky; výzva byla
do schvalování Radě 9.1. doplněna o požadavek příloh:
 kopie dokladu o právní osobnosti žadatele,
 kopie dokladu o oprávněnosti osoby jednat za právnickou osobu,
 kopie dokladu o přidělení IČ žadateli,
což by mohlo přispět k předcházení vyloučení NNO ze schvalovacího řízení.
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10.zasedání 4.2.2014:výjezdní zasedání do Centra služeb pro seniory Kyjov
c) program:
1. Zahájení
2. Zajištění vybraných služeb sociální prevence v JMK
3. Informace o podstatných změnách v sociálních službách, které nastaly vlivem nového
Občanského zákoníku.
4. Výklad čl. IV. 1. ( Zásad poskytování dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro
víceleté období)
5. Projednání materiálů předkládaných do Rady a zastupitelstva JmK
6. Různé
d) jednání se zúčastnil mimo členů komise i radní Mgr.Marek Šlapal a JUDr. Holasová. Poněvadž
přijeli později, program byl zahájen prezentací Centra pro seniory ředitele Ing.Letochy. Prezentace
bude přílohou zápisu.
ad 4)Zřizovatelé domovů pro seniory diskutovali o nové vyhlášce –zvýšení úhrad
za stravování. Konstatovali, že 10-15% klientů na úhradu nemá dostatečné finance. Dr.Altman
dá podnět ne na zvýšení příspěvku z JmK, ale na MPSV na valorizaci důchodů.
Dále byla diskuse k čl.4, odst.I – zásad poskytování dotací pro víceleté projekty. Z této části
diskuse mám několik nahrávek v mobilu. JmK byl iniciátorem metodiky pro MPSV. Je snaha
nastavit minimální síť soc.služeb pro celý JmK, bude předmětem dalšího projektu.
ad 3) Informace podala JUDr.Holasová. Byl vznesen dotaz, jestli zapsané spolky mohou být
poskytovateli soc.služeb. Dále se dr.Holasová zmínila o změnách v otázce svéprávnosti,
dědického práva, opatrovnictví a nájmu v bytech zvláštního určení. Dále odkazovala
na prezentaci dr.Petrové, kterou provedla pro NNO:
ad 2) Obdrželi jsme publikaci s výsledky studie ohledně těchto vybraných služeb. Mám
k dispozici, určitě bude k dostání i na JmK, nejspíš u Mgr.Blešové.
e) Moje postřehy: poněvadž se jednání nezúčastnil vedoucí soc.odboru Mgr.Petřík, požádala jsem
přítomnou JUDr.Holasovou o vysvětlení, jak byla distribuována pozvánka na informativní
seminář k dotačním titulům prorodinné politiky JmK na rok 2014 (uzávěrka žádostí je 28.2.).
Slíbila zeptat se organizátora semináře Mgr.Sekaniny – věděla jsem od něho, že se strany
NNO byl o seminář malý zájem. Mgr.Sekanina se mi ozval hned druhý den, a odkazoval
na stránky JmK (kde jsem se o semináři náhodou dozvěděla i já). Odkázala jsem na dobré
vztahy JmK a ANNO s požadavkem, aby příště pozvánku poslal i sem.

2

11.zasedání 11.3.2014:
c) program:
1. Zahájení
2. Zpráva o rodině v Jihomoravském kraji (výstup z projektu Regionální rodinné politiky
v JMK)
3. Projednání materiálů předkládaných do Rady a zastupitelstva JmK
4. Různé
d) ad 2) Zprávu podávala o.p.s. Společně prostřednictvím Ing.Víta Janků a Mgr.Pilátové. Brožura,
kterou jsme obdrželi, je k dostání na JmK; snad by měla být i na webu JmK. „Patologická rodina je
víc podporována než zdravá“ – proti tomu jsem protestovala v samém začátku komunitního
plánování sociálních služeb města Brna v pracovní skupině Děti,mládež,rodina v roce 2007; PS
vedl a vede dosud Ing.Janků.
ad 3) Mgr.Petřík informoval o rozpočtu na rok 2014 na prorodinnou politiku. JmK získal 3 mil.Kč
na projekt Ochrana sociálně právní“. Dále byla řeč o projektu navazujícím na IP služeb sociální
prevence ve výši 190 mil.Kč ročně. Tabulka žadatelů a poskytnutých dotací víceletého financování
soc.služeb je na webu JmK.
e) Moje postřehy:
1) Ing.Vít Janků je od 1.2.2014 ředitelem Domova pro mentálně postižené či pro seniory,
nevím přesně, v Břežanech.
2) otvírá se 10. SeniorPoint v Maloměřicích na Jarní spolu s Mateřským centrem. Podle mého
názoru na dost nepřístupném místě jak pro seniory, tak pro matky s dětmi.
3) byla řeč o nedostatku mateřských školek; problém by mohl být řešen v předstihu
s matrikami; v rámci MAS vznikají technické MŠ
4) roste význam školních družin, roste počet vícečetných rodin, ale státní prorodinná politika
za trendem pokulhává – možná by JmK mohl podporovat vzdělávací aktivity dětí
z vícečetných rodin
5) není provázanost mezi školami a trhem práce
6) V rozpočtových věcech se ještě neorientuju, jen sleduju reakce Ing.Haičmana a pokouším se
rozeznat, jestli bojuje jen za Charitu, nebo za všechny sociální NNO:

3

