Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje
Pracovní skupina pro sociální oblast

Záznam z videokonference z 13. jednání pracovní skupiny pro sociální oblast
Termín jednání: 16.03.2021
Jednání proběhlo formou videokonference
Účastníci videokonference:

Instituce
Odbor sociálních věcí KrÚ JMK

Diecézní charita Brno
IQ Roma servis, z. s.
Občanská poradna Brno
Krajský koordinátor pro romské záležitosti
a referent pro národnostní menšiny
Statutární město Brno

Účastníci videokonference
Petr Horehleď
Libuše Holasová
Alena Novotná
Oldřich Haičman
Petr Máčal
Ladislav Ptáček
Ondřej Fišer

Eva Gregorová
Monika Škorpíková
Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně
Jiří Frolec
Betanie – křesťanská pomoc
Jitka Bednářová
Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK
Pavel Fišer a Ivo Minařík
Vojtěch Kasina
Tomáš Kubíček
Agentura pro sociální začleňování
Marcela Nosálová
Jitka Pavlíková
Společnost Podané ruce o. p. s.
Romana Vašátková
Zástupce ITI Brno
Jitka Loučná
Účast: 12 členů/náhradníků s hlasovacím právem (z celkových 13 člensky zastoupených institucí)
Hlasování: pro – proti – zdržel se
Program jednání:
1. Aktuální informace ze sociální oblasti
2. Představení aktuálních informací ke Strategii jihomoravského kraje 2021+ (dopady COVIDu), aktuální
informace k regionálnímu akčnímu plánu za oblast deinstitucionalizace sociálních služeb
3. Různé, diskuse a závěr

Zahájení
-

V úterý 16. března ve 13:00 hodin přivítal garant pracovní skupiny pro sociální oblast (PS) pan Petr Horehleď
členy a hosty na videokonferenčním jednání PS. Po představení programu jednání se PS konsensuálně usnesla
doporučit Regionální stálé konferenci pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK) rozšířit členskou základnu o
zástupce za Jihomoravský kraj, navrhovaným zástupcem je členka Rady Jihomoravského kraje odpovědná za
sociální oblast paní Jana Leitnerová.
12-0-0
usnesení konsensuálně přijato
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1. Aktuální informace ze sociální oblasti
- Za odbor sociálních věcí byly postupně ze strany paní Holasové, pana Horehledě a paní Novotné představeny
aktuální informace k procesu transformace sociálních služeb. Připomenuty byly strategické dokumenty:
Regionální akční plán 2021+ za oblast deinstitucionalizace sociálních služeb (aktuální verze dostupná v příloze č.1
a 1a) a Strategie transformace sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v JMK 2021/2027 (aktuální
verze dokumentu – viz příloha č. 2). Vedle výše uvedených informací byl dále představen projekt: Podpora
plánování rozvoje sociálních služeb a jeho 2 hlavní klíčové aktivity (metodická podpora sociálních služeb
a informovanost laické i zdravotnické veřejnosti).
- V rámci představených informací proběhla krátká diskuse, ze které vyplynulo, že podmínky a koncept „sítě“ se po
roce 2023 nedočkají významných změn.

2. Představení aktuálních informací ke Strategii jihomoravského kraje 2021+ (dopady COVIDu), aktuální
informace k regionálnímu akčnímu plánu za oblast deinstitucionalizace sociálních služeb
- Za odbor regionálního rozvoje byly členům PS představeny aktuální informace k procesu tvorby Strategie rozvoje
Jihomoravského kraje 2021+ (SRJMK 2021+) - viz prezentace v příloze č. 3. S ohledem na vývoj strategického
dokumentu a možnosti participace na něm byli členové PS požádání o případné připomínkování dokumentu
(aktuální verze dokumentu s připomínkovým archem byla členům PS zaslána emailem s termínem pro zaslání
připomínek do konce března 2021 na emaily: kubicek.tomas@jmk.cz v kopii s fiser.pavel@jmk.cz.
- Vedle aktualit k SRJMK 2021+ byly dále shrnuty informace k procesu tvorby Regionálního akčního plánu
Jihomoravského kraje 2021+ (RAP). RAP je nástrojem pro naplňování územních cílů Strategie regionálního
rozvoje ČR 2021+ a podílí se na naplňování intervencí EU s územní dimenzí. RAP JMK 2021+ přispěje ke
koordinaci dalších nástrojů. Realizací RAP JMK 2021+ dojde k zefektivnění čerpání fondů EU pro rozvoj území
kraje. Je přímým nástrojem podpory přípravy projektů do IROP2 ve 4 tématech: Střední školství, Silnice II. třídy,
Deinstitucionalizace sociálních služeb (RAP DI) a Zdravotnická záchranná služba. V rámci procesu tvorby
a schvalování RAP DI proběhla na podzim 2020 ve spolupráci s Odborem sociálních věcí prioritizace a výběr
hodnotících kritérií za oblast deinstitucionalizace sociálních služeb. Hodnotící kritéria a prioritiziované projekty
byly následně schváleny per rollam členy PS a příspěvkovými organizacemi ze sociální oblasti Jihomoravského
kraje. Za oblast deinstitucionalizace soc. služeb (DI) se nasbíralo celkem 11 projektů v odhadované hodnotě
459 mil. Kč. Nyní bude RAP DI společně s ostatními oblastmi představen na vědomí RSK JMK . Optimistický
předpoklad z MMR pro vyhlášení prvních výzev pro projekty v rámci IROP 2: podzim 2021 (nicméně na jednání
s MMR padl odhad i zač. r.2022). Aktuální textová verze včetně tabulkové části s hodnotícími kritérii a prioritizací
projektu za oblast DI – viz v příloze č. 1 a 1a.

3. Různé, diskuse a závěr
- V rámci posledního bodu jednání PS byly paní Loučnou představeny aktuální informace za ITI Brno. Na úvod byly
představeny již hotové aktivity – tj. aktualizace vymezení území BMO 21+, analytická východiska a vize rozvoje
BMO, metropolitní témata a opatření. Dále bylo sděleno, že v současné době proběhly pracovní skupiny, které
měly za cíl odsouhlasit strategickou část včetně integrovaných řešení. Na podzim 2021 bude projednána
kompletní verze strategie na ŘV BMO, ZMO a bude nasdílena s dalšími obcemi a JMK. Předpoklad pro vyhláše ní
prvních výzev je na podzim 2022.
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-

V rámci diskuse bylo ze strany člena PS – pana Máčala – vyjádřeno poděkování OSV, jmenovitě paní Novotné,
panu Horehledi a paní Leitnerové, za koordinaci a proočkování terénních pracovníků vakcínou proti COVIDu.
Na vědomí byla dána také informace, že OSV nyní řeší také otázku zprocesování očkování imobilních seniorů
v rámci JMK.
Na závěr videokonferenčního jednání pan Horehleď poděkoval všem za účast a diskusi. S ohledem na současný
stav, je pravděpodobné, že další jednání se budou také uskutečňovat v telekonferenční/videokonferenční
podobě. Jednání PS bylo ukončeno ve 14:00 hod.

Výstupy z jednání:
1) Předložit ke schválení RSK JMK doporučení k rozšíření členské základny PS SO (nový zástupce za
Jihomoravský kraj – paní Jana Leitnerová (členka RJMK).
2) Rozeslání aktuální verze SRJMK 2021+ k připomínkám členům PS s termínem pro zaslání připomínek do
konce března 2021 na emaily: kubicek.tomas@jmk.cz v kopii s fiser.pavel@jmk.cz

Přílohy z jednání:
Příloha č. 1_RAP JMK 2021
Příloha č. 1a_projekty Deinstitucionalizace soc.sl. JMK
Příloha č. 2_Strategie transformace SS v JMK 2021-2027
Příloha č. 3_SRJMK21+ a RAP DI_PS SO

Zpracoval: Vojtěch Kasina, v.r.
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