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Zápis z 12. jednání pracovní skupiny pro sociální oblast 

Termín jednání: 22. ledna 2020 

Místo jednání: Krajský úřad Jihomoravského kraje, 

místnost č. 240  

Účastníci jednání: viz prezenční listina  

 

Program jednání: 

1. Zahájení  

2. Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+: výstupy z projednání vize Strategie a projednání návrhové části 

dokumentu 

3. Aktuální informace ke SPRSS v JMK na období 2021–2023 

4. Priority rozvoje sociálních služeb v JMK 

5. Novela zákona o sociálních službách 

6. Diskuze, různé: Představení mezinárodního projektu „Cycling Without Age“ (p. Gregorová, MMB) 

     

1. Zahájení  

- Ve 13:00 hodin pan Petr Horehleď (garant PS, vedoucí OSV KrÚ JMK) přivítal přítomné členy pracovní skupiny pro 

sociální oblast (PS) a představil program jednání. 

 

2. Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (SRJMK 21+): výstupy z projednání vize Strategie a projednání 

návrhové části dokumentu 

- Pan Pavel Fišer (ORR KrÚ JMK) představil aktuální stav prací na SRJMK 2021+. Členům PS byly představeny 

výstupy z prvního projednání expertní skupiny, která se sešla v 11/2019: 

 

SWOT analýza: 

- Silné stránky: Přítomnost významných zdravotnických zařízení, fungující systém komunitního plánování soc. 

služeb, podpora nezávislého života osob se s zdrav. postižením, školství v oblasti zdravotnictví a soc. věcí. 

- Potenciál: Využití technologií a inovativních přístupů v soc. a  zdrav. službách, spolupráce na úrovni sociálně–

zdravotního pomezí, zvýšení prestiže profesí ve zdravotnictví i v soc. oblasti. 

- Problémy:  Závislost poskytovatelů sociálních služeb na veř. fin. podpoře, existence význ. disparit v rámci území 

kraje, vysoká návštěvnost lékařů, početní růst starší populace, nedostupnost zdrav. a soc. služeb ve venkovských 

oblastech, nedostatek a vysoký věk pracovníků ve zdrav. a soc. službách. 

 

- Prioritní osa č. 2: zdravotnictví a sociální oblast: vize systému dostupné a udržitelné péče pro všechny, kteří ji 

potřebují 

- Oblast 2.2 Sociální péče 

- Specifický cíl 2.2.1 Dostupné sociální služby 

▪ Tematické opatření: Zajištění dostupnosti ambulantních a terénních sociálních služeb 

▪ Tematické opatření: Zintenzivnění prevence vzniku rizikových jevů 

 

- Oblast 2.3 Stárnutí obyvatelstva (oblast, která by měla propojovat zdravotnictví a sociální služby) 

- Specifický cíl 2.3.1 Realizace podmínek pro důstojné stárnutí 
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▪ Tematické opatření: Podpora dostupnosti neformální a paliativní péče 

▪ Tematické opatření: Podpora rozvoje zdravotně-sociálního pomezí 

▪ Tematické opatření: Vzdělávání a zvýšení prestiže personálu ve zdravotnictví a sociální péči 

▪ Tematické opatření: Snižování průměrného věku a zajištění kvalitních dostatečných personálních kapacit 

ve zdravotnictví a sociální péči 

▪ Tematické opatření: Využití nových forem asistativních a inovativních technologií 

▪ Tematické opatření: Zvýšení financování systému soc. služeb a zdravotnictví a propagování zájmu kraje 

na státní úrovni 

 

- Oblast 2.4 Soudržná společnost 

- Specifický cíl 2.4.1 Soudržná společnost bez sociálního vyloučení 

▪ Tematické opatření: Podpora komunitní péče a rozvoj jejich soudržnosti 

▪ Tematické opatření: Podpora integrace cizinců 

▪ Tematické opatření: Mapování soc. vyloučených lokalit a zvýšení dostupnosti služeb v lokalitách 

 

- Členové PS byli seznámeni se strategickou části dokumentu SRJMK 21+, která jim byla také v předstihu před 

jednáním zaslána k případným připomínkám. Mj. ze strany – pana Haičmana (Diecézní charita Brno) – byla 

vznešena připomínka o absenci tématu systémového financování soc. služeb v  SRJMK+2021+. Vhodným řešením 

by bylo víceleté financování soc. služeb. Pan Horehleď doplnil informaci, že na shodné téma již proběhlo jednání 

s MPSV, kde k financování soc. služeb byly předány zásadní připomínky (síť soc. služeb kompetenčně náleží kraji, 

financování je však závislé na státním rozpočtu – možným řešením by bylo přenesení kompetencí). Pro 

Jihomoravský kraj (JMK) zůstává prioritou změna financování. 

- Další aktuální informace ke SRJMK 21+ včetně analytické a strategické části dokumentu naleznete v na webových 

stránkách www.lepsikraj.cz, (v záložce „dokumenty ke stažení“). 

 

 

3. Aktuální informace ke SPRSS v v JMK na období 2021–2023, 

4. Priority rozvoje sociálních služeb v JMK a 

5. Novela zákona o sociálních služeb v JMK 

 

- Proces přípravy nového střednědobého plánu započal na podzim 2019 (mezi účastníky starostové, 

místostarostové), proběhlo jednání koordinační skupiny 

- Obecné informace: 

- Proběhl sběr dat, velké množství požadavků, důraz kladen na systémovou a regionální potřebnost. 

- Se vším spojeno financování, plánování rozvoje SPRSS je vzhledem k současnému stavu financování soc. služeb 

velmi složité. 

 

- Hlavní oblasti potřeb:  

- 1) Podpora terénních služeb soc. péče.  

- 2) Potřebnost ve formě reformy péče o duševní zdraví (služba soc. rehabilitace). Financováno skrze EU fondy – do 

budoucna potřeba zajistit návaznost financování, 

- 3) Odlehčení pečujícím (zdrav. postižení, autismus, mentální postižení – systém nedostatečně reaguje na to, aby 

zajistil odlehčení), služby komunitního charakteru. 

- 4) redefinice soc. služeb – r. 2021 

http://www.lepsikraj.cz/
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- 5) v roce 2021 bude JMK chtít podporovat soc. služby „péčové“, podpořit možnost rozvoje chráněného bydlení 

apod. 

- Nyní jsou vytvořeny 3 varianty rozvoje pro rok 2021.  

- Plánuje se podporovat metodickou pomoc soc. služeb. Aktuálně zpracovávána metodika šetření. Od podzimu 

2020 započnou návštěvy u soc. služeb., které jsou zařazeny v základní síti soc. služeb. 

- Dále je plánovaná podpora ORP, kontinuální zjišťování potřeb soc. služeb v území a informační kampaně 

adresované veřejnosti, soc. pracovníkům na obcích 1. a 2. typu. Určeno lékařům, odpovědným pracovníkům na 

obcích, laické veřejnosti. Cílem kampaně bude zvýšit povědomí o sociálních službách. 

- Během dubna 2020 bude dokument ke SPRSS dán k veřejnému připomínkování. V květnu a červnu 2020 bude 

předložen radě a zastupitelstvu JMK. 11. června 2020 proběhne konference, na které bude Střednědobý výhled 

představen Střednědobý výhled. 

 

- V rámci KrÚ JMK došlo k reorganici odboru soc. věcí s cílem optimalizace. Kontroly se budou do budoucna 

zaměřovat více na kvalitu služeb v síti JMK. 

- S ohledem na špatnou situaci, která panuje v ohledu financování sociálních služeb a apel JMK na MPSV ve věci 

změny financování dále proběhla mezi členy PS krátká diskuze nad přerozdělením finančních prostředků v rámci 

JMK (investice do infrastruktury vs. tok financí do mzdových a provozních nákladů poskytovatelů soc. služeb). 

Primárním problémem zůstává způsob financování (který je pro JMK značně nevýhodný). Do přerozdělení 

prostředků také vstupuje politické rozhodnutí (2 priority, = 2 pilíře sociální oblasti = tzn. rozdělení financí jak mezi 

výstavbu infrastruktury, tak financování mzdových výdajů ze sektoru soc. služeb.)  

- V kontextu problém plyne ze státního financování – to neodpovídá potřebnosti, kterou JMK vykazuje.  

 

6. Diskuze, různé a závěr 

- A) Aktuality za ITI – paní Gregorová – p. Gregorová, MMB (informace přednesla za omluveného člena PS pana 

Šašinku): 

- Brněnská metropolitní oblast (BMO) má nové vymezení, důraz kladen na to, aby byly obsaženy projekty jen 

s metropolitním dopadem. 

 

- Témata s metropolitním dopadem: 

- Metropolitní/lokální udržitelná mobilita; 

- Globální dostupnost BMO (vlaková/letecká doprava, dálniční napojení); 

- Odpadové hospodářství; 

- Ochrana proti povodním a záplavám a revitalizační opatření; 

- Voda a sucho ve volné krajině a v městském prostoru; 

- Moderní a bezpečná energetika v BMO (fotovoltaika, pasivní budovy, bioplynové stanice, ostrovní systémy; 

- Rezidenční a komerční výsadba v BMO (brownfieldy, greenfieldy, sledování problémů spojených s přelidnění, 

infrastrukturní vybavenost); 

- Infrastruktura a služby pro potřebné/ohrožené obyvatele; 

- Školství a vzdělávání v BMO; 

- Rozvoj spolupráce a institucionalizace v BMO;  

- Cestovní ruch a kulturní dědictví 
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- Srovnání strategie BMO 2014-2020 vs. 2021+ 

 Strategie BMO 2014-2020 Strategie BMO 2021+ 

Témata ve strategii Pouze ESIF (intervenční) Pouze dopady na více obcí v BMO 

Zaměření na podporu strategických 
projektů 

částečně výhradně 

Strategické projekty uvedené ve 
strategii 

NE ANO 

Jednotný způsob implementace ITI NE (jednak ZS ITI na úrovni měst – 
EFDR, jednak na národní úrovni – 
CF, ESF) 

ANO (ZS ITI na úrovni měst nebude) 

Další zdroje financování NE ANO 

 

- 14.5.2020 se bude konat „metropolitní konference“. Pokud by se chtěl někdo ze členů PS zúčastnit, tak je možno 

kontaktovat p. Šašinku emailem: sasinka.petr@brno.cz.  

- V rámci nového vymezení BMO bude probíhat  marketingová a komunikační kampaň pro odbornou veřejnost.  

 

- Na konci roku 2020 bude strategie BMO kompletně připravena ke schválení 

- V roce 2022 budou první výzvy pro projekty ITI 

 

- Negativem pro následující programové období bude změna financování v rámci ITI (spolufinancování z EU fondů 

jen ve výši 55 %, pravidlo N+2). Prioritu budou mít strategické projekty s metropolitním dopadem, a to napříč 

tématy.  

 

- B) Představení mezinárodního projektu „Cycling Without Age“ – CWA (p. Gregorová, MMB): 

- motto: „Cyklistika v každém věku“  

- Představen mezinárodní projekt, který pyl představen na pražském IPRU, počátek projektu v Kodani, Princip 

projektu spočívá umožnit seniorům prostřednictvím dobrovolníků projížďky „cyklorikšou“ 

- Pozitiva: aktivizace seniorů, zdravotně znevýhodněných, nejen v zařízeních (typu domovech pro seniory),  ale 

také pro seniory z běžných domácností. 

- Prospěch z CWA: hlavně senioři, kterým zdravotní stav nedovoluje běžně se pohybovat, dále tělesně postižení 

jakéhokoli věku, lidé s demencí či jiným zdravotním omezením, lidé z domovů s pečovatelskou službou, senioři, 

kteří žijí doma, nemocné děti, které se nemohou pohybovat.  

- Projekt dobře funguje ve více než 30 zemích světa 

- Další info k projektu poskytnuto členům PS paní Gregorovou prostřednictvím přiložené prezentace (pana 

Čepelky). 

 

Na závěr jednání PS poděkoval garant PS pan Horehleď všem přítomným za diskuzi k představeným tématům. 

Jednání PS ukončeno v 14:30.  

Zpracoval: Vojtěch Kasina 
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