Zápis č. 8
z jednání Komise pro rodinu a sociální
záležitosti
Rady Olomouckého kraje
ze dne 23. 9. 2021

Přítomní členové:
Mgr. Radek Brázda
Magdaléna Vaněčková
Bc. Jorga Rajníková
Mgr. Jan Mochťák
Mgr. Eva Machová
Bc. Tomáš Weber
Ing. Anna Taclová
Bc. Stanislav Vaďura, MBA
Bc. Radka Pribilincová
Bc. Radomír Kryl
Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.
Ing. Martin Jirotka

Omluvení členové:
Ing. Mojmír Sokol
Petr Turanec
Jitka Rutarová, DiS.
Václav Keprt
Mgr. Martin Šmoldas, DiS.

Hosté:
Mgr. Ivo Slavotínek, 1 náměstek hejtmana
Olomouckého kraje
Bc. Mgr. Zbyněk Vočka – vedoucí oddělení
sociální pomoci
Bc. Kateřina Gajdošová, oddělení plánování
sociálních služeb

Program:
1. Aktualizace sítě sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2022 – akceptace
změn v jednotkách, které jsou součástí sítě
2. Náměty, diskuse, různé.

Zápis:
předseda komise: přivítal všechny členy komise, pana náměstka Mgr. Ivo Slavotínka
a pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje na osmém jednání. Seznámil
přítomné s programem jednání.
Hlasování: Pro: / 10 proti: /0 zdržel se:/0
K projednávanému bodu bylo přijato usnesení komise UK-RS/8/1/2021
„K-RS ROK schvaluje program jednání Komise pro rodinu a sociální záležitosti
ROK dne 23. 9. 2021.“

1. Aktualizace sítě sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2022 –
akceptace změn v jednotkách, které jsou součástí sítě
Mgr. Petra Hemžská, tajemnice komise: informovala o aktualizaci jednotek v síti, které
navazuje na předchozí jednání komisí, ve kterých byl již proces aktualizace jednotek
zmiňován. Žádosti o akceptaci změn v jednotkách měli poskytovatelé sociálních
služeb zařazených v síti možnost podat v souladu s POSTUPem pro aktualizaci sítě
sociálních služeb do 31.7.2021. Ve stanoveném termínu obdržel Odbor sociálních věcí
KÚOK celkem 53 žádostí o akceptaci změn v jednotkách. V souladu s POSTUPem
byly žádosti hodnoceny po formální stránce, kdy nebyly shledány nedostatky, a dále
po věcné stránce. Žádosti byly posuzovány v souladu s parametry tvorby sítě,
s parametrem potřebnosti, dostupnosti, nákladovosti, kvality a provázanosti. Zejména
se hodnotil soulad se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb OK pro roky
2021-2023, dále, zda na území, kde poskytovatel sociální služby působí, je
nedostačující či naopak nevyužitá kapacita shodné sociální služby, byla využívána
kompletní data z benchmarkingu poskytovatelů sociálních služeb v OK, dále byl
proveden u každého poskytovatele monitoring sociální služby přímo na místě a rovněž
se vycházelo ze zkušeností jednotlivých manažerů pracovních skupin v rámci
střednědobého plánování sociálních služeb. Třem žádostem bylo navrhováno
nevyhovět, 10 žádostem vyhovět částečně a 40 žádostem vyhovět.
Bc. Mgr. Zbyněk Vočka: doplnil, že aktualizace jednotek je vázána na financování.
Jednotky zařazené v síti sociálních služeb Olomouckého kraje jsou rozhodné pro
stanovení výše dotace dle kalkulace v Programu finanční podpory poskytování

sociálních služeb v Olomouckém kraji a časově tento proces navazuje na otevření
dotačního řízení v aplikaci OK systém, při hodnocení byla rovněž brána v úvahu
kalkulace předpokládaného dopadu na financování sociálních služeb zařazených v síti
a celkovou finanční udržitelnost sítě.
Mgr. Ivo Slavotínek: doplnil, že se jako člen RMT (realizačně manažerského týmu)
v rámci střednědobého plánování účastnil diskuzí, které proběhly ke každé žádosti o
akceptaci změn v jednotkách poprvé a konstatoval, že každá žádost byla důkladně
diskutována, přičemž diskuse byly velmi věcné. Naprostá většina výsledných návrhů,
které byly předány realizačně manažerskému týmu, bylo členy týmu akceptováno.
Proběhla diskuze se členy komise ke dvěma podaným žádostem:
Centrum Dominika Kokory, p.o., a Člověk v Tísni o.p.s. Členům komise byly
zodpovězeny dotazy, které se vztahovaly ke zmiňovaným žádostem.
„K-RS ROK bere na vědomí“ návrh aktualizace jednotek u sociálních služeb
zařazených v Síti sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2022
doporučuje Radě Olomouckého kraje
a) schválit návrh aktualizace jednotek u sociálních služeb zařazených v Síti
sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2022
Hlasování: Pro: /11 proti: /0 zdržel se:/1
K projednávanému bodu bylo přijato usnesení komise UK-RS/8/2/2021
2. Náměty, diskuse, různé
Bc. Mgr. Zbyněk Vočka: informoval, že aktuálně je očekáván zejména návrh státního
rozpočtu, resp. jeho následné schválení, neboť od něj se bude odvíjet financování
sociálních služeb v roce 2022.
Mgr. Ivo Slavotínek: informoval o zahájení spouštění nových výzev v programovém
období 2021+. Nyní jsou klíčové transformační projekty, aktuálně probíhá vyjednávání
se zástupci obcí. Např. u poskytovatele Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb,
p.o. probíhá v současné době vyhledávání nových lokalit (Drahanovice, Slatinice),
z důvodu ambivalentního postoje veřejnosti k deinstitucionalizaci. Ze strany
Olomouckého kraje je snaha o maximální otevřenou komunikaci. Probíhá
zprostředkování návštěv a exkurzí do transformovaných zařízení. Např. zkušenosti
z Měrotína, kde se exkurze zúčastnili zástupci obcí. Pro čerpání z připravovaných
výzev je důležité znát materiálně - technický standard, který se však nedaří prozatím
z MPSV získat. MPSV neustále deklaruje, že u služeb pro seniory bude nezbytné
dodržení standardu independent living, ten však MPSV blíže zatím nespecifikovalo.
Pobyt uživatelů se však nepochybně bude blížit životu v běžných domácnostech.

Bc. Radka Pribilincová: dotaz k organizaci Domov Sněženka Jeseník, zda bude
probíhat transformace zařízení.
Bc. Mgr. Zbyněk Vočka: s transformací této organizace se aktuálně nepočítá, neboť
v nemovistosti probíhá postupná rekonstrukce, která významně humanizuje
poskytované sociální služby a umožňuje poskytování sociální služby uživatelům
s náročným chování. Připravuje se pokračování rekonstrukce dalšího poschodí.
Mgr. Ivo Slavotínek: informoval, že v Domově u rybníka Víceměřice, příspěvková
organizace, který je organizací zřizovanou obcí Víceměřice, byl položen základní
kámen nového pavilonu DZR, financováno z ISPROFINu, Olomoucký kraj přispěje
částkou cca 16 mil. Kč.
Bc. Mgr. Zbyněk Vočka: doplnil pro zajímavost, že patronem stavby domova se stal
herec Pavel Trávníček, který byl osobně přítomen pokládání základního kamene.
Mgr. Petra Hemžská: informovala, že příští termín jednání komise je 11. 11. 2021 od
13 hodin.

V Olomouci dne 23. 9. 2021
……………………………….
Mgr. Radek Brázda
předseda komise

Přílohy:
Příloha č. 1 – prezenční listina.

