Zpráva z ksvr za rok 2015
a) Název komise: Komise pro sociální věci a rodinu, ksvr
b) Zástupce: RNDr.Bronislava Milinková
Komise se schází pravidelně jedenkrát za měsíc, kromě doby letních prázdnin (a tím i dovolených).
Projednává materiály ze dvou docela velkých a finančně náročných oblastí – sociální a rodinné
politiky. Každá z oblastí má svého radního – příprava materiálů je asi pro tajemníka a předsedkyni
komise náročná.
V říjnu odešel z funkce tajemníka pan Ing.Bartoš do komunální politiky a funkci převzal pan
Miroslav Kolář. Lepší se příprava komisí, materiály chodí dřív než v den konání komise, jak tomu
bývalo v roce předešlém.
Předsedkyně komise Ing. Vítková je místostarostkou Boskovic a do sociálních problémů „terénu“ je
dobře zasvěcena. Je dobrá spolupráce s vedoucími obou odborů, zasedání komise se zúčastňují,
jsou-li na projednávání materiály z jejich odboru. Odbor rodinné politiky získává na významu,
chválím jejich web co do přehlednosti a aktualizacím.
Dále chválím založení webovské stránky Granty a dotace, kde jsou zájemci informováni o všech
dotacích jak krajských, tak o výzvách evropských programů, a o jejch podmínkách .
Největším problémem sociálních služeb je převedení jejich financování z Ministerstva práce a
sociálních věcí na jednotlivé kraje poprvé pro rok 2016; některé byly tímto krokem zvýhodněny,
některé poškozeny – mezi nimi je kraj Jihomoravský.
Odbor soc.věcí vypracoval metodiku, podle které měly být ministerské dotace přepočítávány. I když
byla metodika připomínkována, není v platném stavu pro poskytovatele soc.služeb akceptovatelná
(kromě příspěvkových organizací kraje, kterým jsou platby dorovnávány).
Moje pozice stálého hosta mi umožňovala zúčastnit se aktivně diskuzí, čehož jsem na rozdíl
od většiny členů komise jmenovaných politickými stranami často využívala, často po předchozí
poradě s ANNO JmK a jejími členy- odborníky na sociální a rodinnou politiku. Připomínky byly
většinou akceptovány. Jak jsme však probírali na schůzkách všech zástupců v komisích, postavení
některých bylo rovnoprávnější – byli např. oslovováni jako ověřovatelé zápisů.
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