
Zpráva z ksvr  červen - září 2014

a) Název komise: Komise pro sociální věci a rodinu, ksvr

b) Zástupce: RNDr.Bronislava Milinková

14.zasedání 10.6.2014:
opakuji z minulé zprávy.
c) program:

1. Zahájení
2. Metodika hodnocení registrovaných sociálních služeb
3. Projednání materiálů předkládaných do Rady a zastupitelstva JmK
4. Různé

d)  jednání jsem se nemohla zúčastnit z důvodu účasti na dlouho předem plánopvaném zájezdu.
Poslala jsem však své výhrady vůči memorandu (viz dále důvodovou zprávu) předsedkyni komise 
Ing.Vítkové. K bodu 2 mám poměrně dost znalostí z komunitního plánování MMB – sociální odbor
MMB spolupracoval na přípravě metodiky.

__________________________________________________________

D ů v o d o v á   z p r á v a

Jihomoravský kraj dlouhodobě spolupracuje s Centrem pro rodinu a sociální péči v oblasti
péče o rodinu, podpory aktivního života seniorů a mezigenerační solidarity. Naplňování cílů
při podpoře uvedených oblastí je také cílem Memoranda o spolupráci při podpoře rodiny
v Jihomoravském kraji.
Jihomoravský kraj podporuje prorodinnou politiku, definuje prioritní oblasti, cílové skupiny
a konkrétní aktivity. Organizace Centrum pro rodinu a sociální péči a Spokojený senior –
KLAS, z.s. na tyto potřeby, výzvy a podněty reaguje a snaží se tyto priority Jihomoravského
kraje v praxi naplňovat. 
Společné cíle, kterých chtějí strany memoranda společně dosáhnout, jsou:
- podpora autonomní rodiny, založené na stabilních, celoživotních vztazích,
- podpora partnerství, přípravy na manželství, rodičovství, výchovy a péče o děti, 
- podpora rodičů při slaďování profesního a rodinného života,
- podpora a aktivizace občanů seniorského věku,
- podpora mezigenerační solidarity, mezigeneračního učení a porozumění,
- podpora občanství a angažovanosti a dobrovolnické činnosti.

Z důvodu zakotvení výše uvedených vzájemných cílů je navrhováno uzavřít s Centrem pro rodinu a
sociální péči a s organizací Spokojený senior – KLAS, z.s. Memorandum o spolupráci při podpoře
rodiny v Jihomoravském kraji.

Spolupráce  stran  memoranda  probíhá  bezplatně,  proto  není  zapotřebí  zajištění  finančního  krytí
z rozpočtu Jihomoravského kraje.

e) Moje postřehy: Zarazilo mne, že jsme v den konání komise dostali ráno dodatečné materiály už 
schválené v Radě JmK – materiály, které se měly v komisi odpoledne projednávat..

Víme, co je Asociace center pro rodinu, která dostala podporu projektu „Spokojený senior, projekt 
aktivní senior 21.století“?
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Zápis z tohoto jednání nám byl zaslán až 19.8.2014. Proto jsem na semináři, který pořádala 
Rada vlády pro NNO 15.8.2014 v Praze, a kterého jsem se zúčastnila za ANNO JmK 
(přítomna i Ing.Bednářová) neměla představu o tom, jak má JmK přechod financování 
připraven. Podrobnou zprávu komisi podala Mgr.Blešová na zářijovém zasedání viz dále.

V měsících červenci a srpnu komise nezasedala, ale ani jí nebyly zaslány jakékoliv dokumenty.

15. zasedání 9 . září 2014 ve 12:00 hod - výjezdní
v Domově pro seniory Zastávka u Brna, Sportovní 432, Zastávka u Brna

c)program:
1. Zahájení
2. Akční plán + přechod financování na kraje
3. Projednání materiálů předkládaných do Rady a zastupitelstva JmK
4. Různé

d)  Součástí  jednání  byla  prezentace  ředitele  Domova  Ing.Buriánka  jako  bod  2,  a  po skončení
jednání  prohlídka  Domova.  Mgr.Blešová  byla  na prezentaci  opět  dobře  připravená  a  předložila
komisi termíny Rady i Zastupitelstva k přechodu financování z MPSV na kraje, které jsou v souladu
s termíny doporučovanými na celostátním semináři.
Co se týká dalších projednávaných materiálů, některé se týkaly záležitostí v Radě již projedná-
vaných 19.6. Nám byly zaslány 28.8. - viz 2014-08-28+08_29 Soubory.zip.
Vznesla jsem námitku proti zaslání většiny materiálů na poslední chvíli – den před jednáním komise
v  17,59.  Přítomný  radní  Mgr.Šlapal  se  ohradil,  že  materiály  přišly  z jednání  Rady  tak  pozdě.
Předsedkyně komise omlouvala p.tajemníka za pozdní zaslání zápisu z červnového jednání tím, že
měl dovolenou. Na to reagoval Mgr.Šlapal, že se to nesmí opakovat. Ing.Kozáková se zeptala, jestli
je  možné  dostávat  poněkud  podrobnější  zápisy,  když  je  z jednání  pořizován  zvukový  záznam?
V zápisu by měl být požadavek zmíněn. 
Komise schválila doporučení Rady JmK, aby do komise sociální a taky zdravotní byl jako stálý host
přijat zástupce krajské organizace Národní rady zdravotně postižených (na žádost předsedy Krásy).
Já řekla, že na to, že komise dostává materiály od dvou radních, má dost málo členů a že posilu
vítám.
e)  Moje  postřehy:  komise  stále  postrádá  postavení,  které  ji  dává  zákon o krajích  129/2000 Sb.
a které  je deklarováno v každé pozvánce..  Komise pro sociální  věci  a rodinu –  iniciativního a
poradního orgánu Rady Jihomoravského kraje. 
Těžko mohou být závěry komise iniciativní, když dostáváme hodně materiálů ad post.
Upozorňuju na webstránku JmK, kde jsou uvedeny termíny zasedání komisí – sociální tam má jen
25.3....
V závěru  požádala  předsedkyně  o zařazení  prezentace  ANNO JmK  na příští  zasedání  –  já
upozornila,  že  ve věci  informací  o sociálním  podnikání.  Mohli  bychom použít  čas  i  na krátkou
prezentaci Asociace? Mám k dispozici mj. výroční zprávy pro všechny členy komise.
Na jednání nebyla zmínka o konferenci k rodinné politice JmK 30.9. Asi proto, že nebyl přítomen
ani vedoucí odboru Mgr.Petřík, ani nikkdo z odboru prorodinné politiky.

2


