Zpráva z ksvr říjen - prosinec 2014

a) Název komise: Komise pro sociální věci a rodinu, ksvr
b) Zástupce: RNDr.Bronislava Milinková
16.zasedání 7.10.2014:
c) program:
1. Zahájení
2. Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014–2017 – přednáší Mgr. Grulich
3. Aktuální situace v oblasti sociálních věcí (přechod financování, IP projekt sociální
prevence atd).
4. Projednání materiálů předkládaných do Rady a zastupitelstva JmK
5. Různé
d) ad 2)Program rozvoje kraje představil Ing.Pavel Fišer, Ph.D. Bude schválen na Ministerstvu pro
místní rozvoj 23.11. Byl vrácen k dopracování z ekologických důvodů. MMR vydal metodiku
pro další strategie krajů. Bude o nich rozhodovat Stálá regionální konference, která v JmK bude
mít 22 členů (podle vzoru pro Evropské domy). Bude zastoupen hejtman, 4 radní, Úřad práce,
3 zástupci středních škol, 3 zástupci vysokých škol, 2 zástupci malých měst, hospodářská
komora,.. SRK konference bude chystat výzvy podle akčních plánů, ty budou aktualizovány
jednou za půl roku. SRK bude jmenována na radě 23.10. Bude financována z OP Technická
pomoc, bude pro její činnost využita některá budova v majetku JmK.
Odbor regionálního rozvoje byl překvapen zjištěním, že NNO tvoří až 75% poskytovatelů soc.
služeb (shodli jsme se s Ing.Haičmanem.)
ad 3) Byla otevřena aplikace pro žadatele o dotace na sociální služby; všichni poskytovatelé
budou s tím seznámeni..V průběhu 3 let budou provedeny kontroly všech příjemců dotací.
ad 4) materiály už schválené i předkládané do Rady nám byly zaslány 30.9.
e) Moje postřehy: jednání komise bylo věcné, Ing.Fišer byl schopen odpovídat na všechny dotazy
přítomných. Zápis byl rozeslán 21.10 v širší formě, jak bylo dohodnuto v září – aby
nepřítomní členové komise měli představu o jednání.
Z titulu členky komise jsem se zúčastnila 30.9 2014 konference Rodinná politika
v Jihomoravském kraji. Všechny prezentace byly dobře připravené, přínosem bylo představení
rodiny se šesti dětmi – Sedlákových z Blanska. Zpráva o konfernci je na stránce
http://www.rodinnapolitika.cz/190-konference-rodinna-politika-v-jihomoravskem-kraji.html.
Na komisi jsem obsah a organizaci konference pochválila.
17. zasedání 4.listopadu 2014
c)program:
1. Zahájení
2. Prezentace asociace nestátních neziskových organizací (ANNO) JmK
3. Projednání materiálů předkládaných do Rady a zastupitelstva JmK
4. Různé
d) Nechali jsme prostor pro prezentaci Bc.Lenky Šebelové o sociálním podnikání. Prezentace
přítomné zaujala. Jen vlastní prezentaci ANNO jsem si pak musela vynutit.
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Cituji ze zápisu:
Bc. Lenka Šebelová seznámila členy komise s principy sociálního podnikání. Prezentace
přednášky bude součástí zápisu.
Na dotaz Mgr. Kratochvíla byla diskutována možnost zapojení samospráv do sociálního
podnikání, např. v rámci zadávání veřejných zakázek v zadávacích podmínkách stanovit pro
danou zakázku procento zaměstnanců evidovaných na Úřadu práce, nebo Technické služby,
spadající pod obec, provozovat coby sociální podnikání.
Ing.Haičman poukázal na to, že není zákonná forma sociálního podnikání. Podklady cpro vládu
chystá Agentura pro sociální začleňování. Dále byly dotazy, jak mohou sociálně podnikat obce.
Střednědobý plán představila Mgr.Blešová a zodpověděla dotazy. Mezi neřešené oblasti patří
problémy autistů a duševně nemocných.
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.
Přestože je v zápisu uvedeno, že i prezentace ANNO bude součástí zápisu ( a já ji na počítači
tajemníkovi nechala), nestalo se tak.
Nově ustavený člen komise - zástupce krajské rady Národní rady zdrav.postižených se jednání
nezúčastnil.
18. zasedání - mimořádně 8.prosince 2014 oproti plánovanému termínu 9.12.
c)program:
1. Zahájení
2. Rozpočet OSV na rok 2015
3. Projednání materiálů předkládaných do Rady a zastupitelstva JmK
4.Různé
d) Materíály nám byly zaslány až po mé urgenci v pátek 5.12. V následně zaslaném objemném
balíku byly materiály schvalované Radou od poslední komise.
Jednání nebyl přítomen nikdo z radních, ani vedoucí odboru, ani tajemník – prý pro účast
na poradě starostů Brna-venkova..
Byla schválena změna programu – prohozeny body 2 a 3.
O rozpočtu referovaly pracovnice odboru sociálních věcí a rodinné politiky, prezentace bude
součástí zápisu. Rozpočet bude schvalován Radou 11.12, je vyvěšen na stránkách JmK
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=246473&TypeID=2. K rozpočtu padaly
odborné dotazy od Ing.Haičmana a Ing.Kozákové, většinu přítomné pracovnice zodpověděly.
Situace je nepřehledná vzhledem k převodu financí z MPSV na kraje, ukončení Individuálního
projektu na vybrané služby sociální prevence atd.atd. Víceleté financování soc.služeb bude
schvalováno 18.12.zastupitelstvem.
e) Ing.Kratochvíl se zajímal o financování letních dětských táborů – chtěl by se přidat
k organizátorům s několika dětmi ze „své“ městské části (navrhla jsem mu spojit se s YMCOU
– objekt ve Veverské Bitýšce?); prý ale není schopen získat z rozpočtu MČ příspěvek.
Většina členů komise je přesvědčena, že rozpočtovaná částka je určena pro CVČ Lužánky jen
pro příměstský tábor, tedy jen pro děti z Brna a okolí. Další šanci mají pro své děti jen obce,
které se do CVČ Lužánky přihlásí.
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