
Zápis z 42. jednání PS obcí 
Datum a místo konání: 30. 6. 2020, Zasedací místnost Zastupitelstva MSK, KÚ MSK 

Přítomni: Lenka Galiová, Michaela Václavková, Linda Kotalová, Jana Gavlovská, Andrea 

Wichecová, Olga Hošická (zastoupena), Monika Macháčová, Bronislava Papáková, Erika 

Herzová, Jana Rodáková, Jiřina Lízalová, Iveta Podzemná, Vendula Slívová, Jarmila Kozlová, 

Andrea Zach, Jiří Boháček, Monika Čermínová, Štěpán Vozáryk, Karolína Najzarová, Jana 

Molková, Pavla Sohrová, Sylva Martynková, Renata Blatecká, Jana Molková 

Nepřítomni: Soňa Miková, Lubomír Rapušák, Kateřina Lišková, Olga Svobodová, Ivana 

Remešová, Daniel Ucháč, Ivana Remešová, Jana Rodáková, Adéla Skarková, Sabina 

Lorencová, Anna Kocourková, Irena Uličková, Jiří Boháček, Daniela Susíková, Vladimír Starzyk 

Hosté: Daniel Vrána, Jitka Marková, Peter Hančin, Andrea Szotkowská (Odbor sociálních věcí 

KÚ MSK), 

Program: 

1. Úvod 

2. Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 

2021–2023 

3. Návrh Strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 

v Moravskoslezském kraji na období 2021–2027 

4. Návrh Strategie podpory rozvoje romské komunity Moravskoslezského kraje na období 

2021–2027 

5. Různé 

6. Závěr 

Ad 1. Úvod 

Úvodem přivítala vedoucí pracovní skupiny, Mgr. Lenka Galiová, všechny přítomné členy a hosty. 

Byly přiblíženy jednotlivé body programu. 

Ad 2. Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na 

léta 2021–2023 

Mgr. Daniel Vrána představil návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území 

Moravskoslezského kraje (dále jen „SPRSS“) na léta 2021-2023 s důrazem na skutečnosti 

spojené s vyhlášením nouzového stavu v návaznosti na pandemii Covid – 19. 

Rada kraje na svém jednání dne 18. 5. 2020 usnesením č. 88/7768 souhlasila s doplněním 

návrhů strategických dokumentů o oblast týkající se mimořádných událostí, které mohou mít vliv 

na poskytování sociálních služeb. 

V souladu s tímto usnesením návrh střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje 



obsahuje v kapitole 7 podkapitolu 7. 6. 12., která se věnuje vymezení základních oblastí 

týkajících se mimořádných situací spojených s poskytováním sociálních služeb. Kapitola vychází 

ze zkušeností získaných v rámci nouzového stavu při spolupráci se zadavateli a poskytovateli 

sociálních služeb. Návrh plánu také obsahuje opatření, která definují podporu zadavatelům a 

poskytovatelům sociálních služeb při řešení mimořádných situací. Ke zmíněným skutečnostem 

neměli členové pracovní skupiny připomínky. 

Ad 3. Návrh Strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 

v Moravskoslezském kraji na období 2021–2027 

Mgr. Jitka Marková představila návrh Strategie prevence a snižování škod spojených 

se závislostním chováním v Moravskoslezském kraji na období 2021–2027. 

Mgr. Jitka Marková sdělila, že se jedná v pořadí již o čtvrtý strategický dokument kraje v oblasti 

problematiky návykových látek a závislostního chování. Je zpracováván od roku 2019. Za jeho 

zpracování je odpovědná Pracovní skupina protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji. 

Návrh dokumentu navazuje na Národní strategii prevence a snižování škod spojených se 

závislostním chováním 2019-2027 a na Akční plán realizace Národní strategii prevence a 

snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2021. 

Návrh dokumentu byl zpracován v součinnosti s poskytovateli sociálních a zdravotních služeb, 

zaměřujícími se na závislosti a závislostní chování osob v Moravskoslezském kraji a se zástupci 

obcí (místní protidrogoví koordinátoři komunitního plánování, zástupci OSPOD). 

Dokument obsahuje tyto kapitoly:   

• Systém protidrogové politiky a koordinace v České republice 

• Systém protidrogové politiky a koordinace v Moravskoslezském kraji 

• Drogová scéna a situace v Moravskoslezském kraji 

• Cílové skupiny Strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním 

chováním v Moravskoslezském kraji na období 2021-2027 

• Financování protidrogových programů v České republice a v Moravskoslezském kraji 

• Zhodnocení protidrogové politiky Moravskoslezského kraje v letech 2015-2020. 

• Vize Strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 

v Moravskoslezském kraji na období 2021-2027. 

Jako klíčové přístupy k řešení problematiky závislostí a závislostního chování v kraji byly 

vyhodnoceny: 

• Efektivní primární prevence závislostního chování 

• Kvalitní a dostupná síť zdravotních, sociálních služeb a jiných aktivit pro osoby 

ohrožené různými typy závislostí 

• Snižování rizik souvisejících s užíváním drog a návykovým chováním (oblast harm-

reduction) 

• Efektivní koordinace všech subjektů zapojených do protidrogové problematiky 

v Moravskoslezském kraji 



Za každý klíčový přístup jsou v návrhu dokumentu rozpracovány aktivity, které se kraj zavazuje 

naplňovat. K předmětnému návrhu neměli členové pracovní skupiny připomínky. 

Ad 4. Návrh Strategie podpory rozvoje romské komunity Moravskoslezského kraje 

na období 2021–2027 

Bc. Peter Hančin představil návrh Strategie podpory rozvoje romské komunity 

Moravskoslezského kraje na období 2021-2027. 

Návrh dokumentu prošel koncepční změnou oproti předchozím dokumentům, zaměření 

dokumentu již není integrační, ale rozvojové, zaměřeno na podporu. Návrh obsahuje pouze 

základní rámec pro aplikaci opatření, a to tak, aby je bylo možno na úrovni kraje sledovat a 

realizovat. 

Dokument se zaměřuje především na: 

• podporu sociálního začleňování, 

• zajištění síťování, 

• zajištění multidisciplinární a mezioborové spolupráce, 

• podpora vzdělávání, 

• podporu emancipace a participace. 

K předmětnému návrhu neměli členové pracovní skupiny připomínky. 

Ad 5. Různé   

Andrea Szotkowská informovala o aktivitách individuálních projektů „Podporujeme hrdinství III“ 

a „Optimalizace služeb odborného sociálního poradenství“. Obce budou postupně kontaktovány 

jednak se žádostí o vyplnění dotazníku zaměřeného na mapování pomoci pro pečující osoby, a 

dále budou realizovány kulaté stoly za účelem diskuze o síti služeb odborného sociálního 

poradenství na území obcí. 

Ad 6. Závěr 

V rámci předmětného bodu jednání proběhla diskuze nad termínem dalšího jednání pracovní 

skupiny s ohledem na proces schvalování navazujícího střednědobého plánu rozvoje kraje. O 

termínu jednání skupiny budou členové skupinu v dostatečném předstihu informování. 

Mgr. Lenka Galiová 

vedoucí pracovní skupiny 

Zapsal: Mgr. Daniel Vrána 

Dne 1. 7. 2020 

 


