
Zpráva    duben – červen  2014

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

b) Zástupce: RNDr.Bronislava Milinková

12.zasedání komise 8.4.2014
c) program: 

1. Zahájení
2. Dotace v oblasti rodinné politiky
3. Projednání materiálů předkládaných do Rady a zastupitelstva JmK
4. Různé

d) jednání se zúčastnila místo vedoucího Odboru soc.věcí Mgr.Petříka Mgr.Nováková. Byl 
přítomen radní Mgr.Šlapal.
K bodu 2 jsme dostali předem tabulky. Bude požadována podpora cca 10 mil. Kč na projekty 
v celkové výši 31 mil.Kč. Požadovaná podpora obcím na rodinnou politiku činí 1,712 mil. 
na výdaje 2,871 mil.Kč. 

e) osobní postřehy: mám pocit, že je snaha soustředit pozornost členů komise spíš na schvalování 
sponzorských darů příspěvkovým organizacím JmK než na prostor pro diskuzi 
o rozpočtových záležitostech. Ty se asi řeší jinde a jinak – vizc podpora sociálního podnikání 
podivně začleněného do rodinné politiky JmK.

13.zasedání 6 . května 2014  v Azylovém domě na ulici Bratislavská 58, Brno.
c) program:

1. Zahájení
2. Problematika bezdomovectví
3. Projednání materiálů předkládaných do Rady a zastupitelstva JmK
4. Různé

d) jednání se zúčastnil mimo členů komise Mgr.Ladislav Ptáček z Magistrátu města Brna a 
prezentoval přítomným zprávu o bezdomovectví v městě Brně – mám ji k dispozici, je velice 
kvalitní.. Řekl, že je potřeba dělat sociální práci nad rámec sociálních služeb, řešit pro bezdomovce 
zaměstnanost i formou sociálního podnikání. Rovněž je třeba řešit bydlení mimo azylové domy a 
noclehárny, něco jako domy na půl cesty.
Celková výše podpory pro rodinnoou plitiku obcí činí 1,6 mil.Kč. Pro NNO byla vyčleněna podpora
2,6 mil.Kč oproti požadovaným 8,935 mil.Kč. Dotace budou všem kráceny indexem 0,35.

Byli jsme pozváni na zahájení Týdne pro rodinu v aule JmK 15.5. Vystoupili žáčci firemní 
mateřské školy a byla vyhlášena sbírka použitých hraček pro Family Pointy.
e) Moje postřehy: Přestože se všichni přítomní shodli na akutní potřebě řešit bezdomovectví, bylo 

nám předloženo ke schválení rozdělení rezervy ve výši 1,2 mil. Kč (podle mne krajské 
„porcování medvěda“).Bylo nám přislíbeno poslat seznam podpořených org.poštou, nebo´t šlo
„o čerstvý materiál z dnešního rána“.

Uvítala bych vyhodnocení využívání Family Pointů např. dotazníkovým průzkumem 
prostřednictvím mateřských center a podobných organizací pro matky s dětmi.
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14.zasedání 10.6.2014:
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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