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Zápis ze setkání Odborné pracovní skupiny odboru sociálních věcí Krajského úřadu
Ústeckého kraje pro plánování, kvalitu a financování sociálních služeb

Odborná pracovní skupina se sešla dne 2. 5. 2022 za účelem zhodnocení žádostí podaných v březnu
do Rozvojové sítě. V prvním kole aktualizace sítě (v březnu) je možno podat žádost o změny kapacit
nebo úvazků pracovníků v přímé péči pouze u služeb v Rozvojové síti. Žádosti o změny v Základní síti
kraje se podávají pouze jednou ročně, a to v srpnu. Odbor SV učinil výjimku a projednal žádosti, které
se týkaly také Základní sítě sociálních služeb a to z důvodu, že se jednalo pouze o administrativní úkony
ve vazbě na Základní síť sociálních služeb. V březnu 2022 obdržel odbor sociálních věcí Krajského
úřadu Ústeckého kraje celkem 11 žádostí od 10 poskytovatelů sociálních služeb. 6 žádostí se týkalo
změn v Základní síti sociálních služeb, žádostí do Rozvojové sítě obdržel odbor SV v počtu 5.
Žádosti byly hodnoceny v souladu s Metodikou zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje (dále
jen „Metodika“). Ta mimo jiné uvádí, že od 1. 1. 2019 je přistoupeno usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 010/17Z/2019 ze dne 28. 1. 2019 až do odvolání k zastavení rozšiřování Základní
sítě sociálních služeb, tzn., že až do odvolání nebude docházet k zařazování nových sociálních služeb
do Základní sítě, navyšování individuálních kapacit, skupinových kapacit, počtu lůžek a navyšování
úvazků pracovníků v přímé péči. Toto opatření se netýká Rozvojové sítě sociálních služeb.

Výjimky z opatření zamezujícímu změnám v Základní síti sociálních služeb:
a) U sociálních služeb bude umožněno převádění kapacit bez vydefinování optimální kapacity v Akčním
plánu na daný rok, za předpokladu předchozího schválení KÚÚK změny kapacit, tj. snížení kapacity
jedné sociální služby a navýšení kapacity na druhé sociální službě. Celková kapacita poskytovatele musí
být zachována nebo snížena.
b) Ve výjimečných odůvodněných případech (neočekávané zrušení sociální služby zařazené v Základní
síti kraje, vyřazení ze Základní sítě, apod.) je přípustné převedení kapacity zrušené sociální služby
na stávající či nově vzniklou sociální službu obdobného druhu již stávajícího poskytovatele
za předpokladu potřebnosti dle Akčního plánu.
c) Pokud poskytovatel zřizuje další místo poskytování sociální služby, má možnost podat žádost o nové
místo poskytování se zachováním stávající kapacity a úvazků pracovníků v přímé péči. Rozdělení služby
musí být v souladu s Akčním plánem. Pokud se jedná o místo poskytování v jiném regionu kraje,
doporučuje se v rámci evidence v Základní síti kraje k novému místu poskytování přiřadit nový
identifikátor.
d) Poskytovatel má v úmyslu zřídit novou sociální službu pro specifickou cílovou skupinu, která je
definována v aktuálně platném Střednědobém plánu sociálních služeb nebo Akčním plánu sociálních
služeb jako cílová skupina, pro kterou je zajištění služeb v kraji nedostatečné. Žádost o zařazení nové
služby (příp. navýšení kapacity stávající služby) pro specifickou cílovou skupinu je možné podat pouze
ve výjimečných případech, po řádném zdůvodnění potřebnosti a předchozí domluvě s odborem
sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje.
e) Sociální službě zařazené do Rozvojové sítě sociálních služeb končí projekt, služba bude přeřazena
do Základní sítě sociálních služeb s původní kapacitou, viz článek 12, bod 4 (zde je uvedeno,
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že po ukončení projektu bude původní kapacita sociální služby opět zařazena v Základní
síti kraje, navýšená kapacita do Základní sítě kraje zahrnuta nebude.).
f) Vznik nové služby centra duševního zdraví v návaznosti na implementaci reformy psychiatrické péče
v Ústeckém kraji.
g) Změny u sociálních služeb, které jsou v souladu s vizemi Ústeckého kraje v souvislosti s Regionálními
kartami služeb, které jsou zveřejněny v aktuálně platném Akčním plánu rozvoje sociálních služeb
v Ústeckém kraji. Podmínky, za kterých je možné provádět změny v Základní síti sociálních služeb
v souvislosti s Regionálními kartami služeb, jsou stanoveny v příloze této Metodiky (Harmonogram
k Regionálním kartám sociálních služeb Ústeckého kraje). V tomto případě není podmínkou projednání
s odborem sociálních věcí v termínu do 30. 6. (časový harmonogram aktualizace Základní sítě kraje).

Obdržené žádosti a vyjádření Odborné pracovní skupiny odboru SV:
1) Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace






Domov pro seniory (ID 9595541)
Žádost o změnu průměrných přepočtených úvazků, kdy sníží pracovní pozici „manželští
a rodinní poradci a další odborní pracovníci“ z 1 na 0 úvazku a o to navýší pracovní pozici
„zdravotničtí pracovníci“ z 6 na 7 úvazků.
U poskytovatele nedojde k celkovému navýšení úvazků. Tato změna v úvazcích nemá vliv
na výpočet vyrovnávací platby a výši přidělené dotace pro rok 2022.
Pracovní skupina regionu: souhlasné stanovisko
Odborná pracovní skupina odboru sociálních věcí (dále jen „OPSOSV‘‘):souhlasné stanovisko.

2) Drug-out Klub, z.s.






Odborné sociální poradenství (ID 5597211)
Poskytovatel zrušil ID ve Varnsdorfu, který byl zařazen do Rozvojové sítě. Z důvodu potřebnosti
služby v regionu žádá poskytovatel o změnu v Základní síti tak, že pod stávající ID Ústí nad
Labem chce zařadit nové místo poskytování – Varndsdorf. Dle metodiky je tato změna možná,
neboť nemá vliv na změnu kapacity ani počtu úvazků pracovníků v přímé péči – nedochází
tedy k navyšování v rámci Základní sítě sociálních služeb.
Pracovní skupina regionu: souhlasné stanovisko
OPSOSV: souhlasné stanovisko.

3) Pečovatelská služba PAMPELIŠKA, z.ú.





Pečovatelská služba (ID – nyní v jednání)
Poskytovatel zažádal o zrušení registrace u obou pečovatelských služeb PAMPELIŠKA, o.p.s.
k datu 30. 6. 2022 a to z důvodu prodeje služeb poskytovaných v Libereckém kraji. Služby
v Libereckém kraji přechází na nového majitele i s celou organizací. Pro služby poskytované
v Ústeckém kraji byla vytvořena nová organizace s názvem „Pečovatelská služba PAMPELIŠKA,
z.ú.“, u které bude zažádáno o registraci sociální služby pečovatelská služba s místem
poskytování Teplice a Velké Březno (sloučení dvou bývalých identifikátorů na pečovatelskou
službu zařazených do Základní sítě stávající organizace PAMPELIŠKA o.p.s.). Jedná se tedy jen
o administrativní změnu v názvu poskytovatele nikoliv o nového poskytovatele. Poskytovatel
by v případě schválení zůstal se změnou názvu v Základní síti sociálních služeb se stejnou
kapacitou i počty úvazků.
Vyjádření obce: souhlasné stanovisko města Teplice; obec Velké Březno bez vyjádření

Příloha č. 4




Pracovní skupina regionu: souhlasné stanovisko
OPSOSV: souhlasné stanovisko

4) Svaz tělesně postižených v České republice z.s. okresní organizace Louny






Odborné sociální poradenství (ID 29006418)
Poskytovatel sloučil ID místa poskytování pro Louny a Podbořany pod jedno ID,.
U poskytovatele tak dojde k převedení úvazků a kapacity pod ID s místem poskytování
v Lounech, nedojde k celkovému navýšení úvazků.
Vyjádření obce: souhlasné stanovisko
Pracovní skupina regionu: souhlasné stanovisko
OPSOSV: souhlasné stanovisko. Před podáním žádosti o změnu byl u organizace proveden
monitoring, ze kterého vyplynul návrh na vyřazení poskytovatele ze Základní sítě sociálních
služeb ÚK. Dle Procesních pravidel monitoringu bude návrh na vyřazení projednán
s příslušnou obcí a následně bude s výsledkem seznámen poskytovatel.

5) Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. okresní organizace Louny






Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (ID 8356589)
Poskytovatel sloučil ID místa poskytování Louny a Podbořany pod jeden ID. U poskytovatele
dojde k převedení úvazků a kapacity pod ID s místem poskytování v Lounech, nedojde
k celkovému navýšení úvazků.
Vyjádření obce: souhlasné stanovisko
Pracovní skupina regionu: souhlasné stanovisko
OPSOSV: souhlasné stanovisko. Před podáním žádosti o změnu byl u organizace proveden
monitoring, ze kterého vyplynul návrh na vyřazení poskytovatele ze Základní sítě sociálních
služeb ÚK. Dle Procesních pravidel monitoringu bude návrh na vyřazení projednán
s příslušnou obcí a následně bude s výsledkem seznámen poskytovatel.

6) Romano jasnica, spolek





Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID 2274212)
Poskytovatel žádá o ponechání v RS z důvodu prodloužení současného projektu do 30. 11.
2022 (původní ukončení projektu 30. 6. 2022). Odůvodněním je čerpání finančních prostředků
z OPZ+ v následujícím období. Poskytovatel ponížil o 0,5 úvazku pracovníka v přímé péče.
Pracovní skupina regionu: souhlasné stanovisko
OPSOSV: souhlasné stanovisko

Příloha č. 4

7) Sociální bydlení Sever, z.s.





Odborné sociální poradenství (ID 4596497)
Poskytovatel není zařazen v Základní síti sociálních služeb ani v Rozvojové síti sociálních služeb.
Poskytovatel nečerpá finanční prostředky z projektů ani jiných veřejných zdrojů. Financování
je zajištěno právnickými osobami.
Pracovní skupina regionu: nesouhlasné stanovisko
OPSOSV: žádost poskytovatele nebyla projednána dle Metodiky. S ohledem na to,
že se jedná o zařazení nové sociální služby do Rozvojové sítě sociálních služeb ÚK, se OPSOSV
shodla, že bude proveden monitoring dle Metodiky do 13. 5. 2022. Po vyhodnocení
monitoringu sdělí OPSOSV své stanovisko.

8) Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p.o.







Odborné sociální poradenství (ID 6395067)
Poskytovatel sníží úvazky i kapacitu v RS do doby než se zapojí do projektu. Úvazky i kapacita
v ZS zůstává beze změny.
Poskytovatel chce zůstat v RS z důvodu projektové činnosti v následujícím období
Vyjádření obce: souhlasné stanovisko
Pracovní skupina regionu: souhlasné stanovisko
OPSOSV: souhlasné stanovisko

9) Charita Česká Kamenice









Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID – nyní v jednání)
Poskytovatel převezme klienty z Charitního sdružení Děčín, z.s., kterému k 30. 6. 2022 končí
Podmíněné pověření k zajištění sociální služby v místě poskytování Česká Kamenice a
z finančních důvodů nebude nadále tuto službu poskytovat. V místě by však výpadek sociální
služby přinesl neřešení nepříznivé sociální situace klientů, kteří jsou již na sociální službu
navázáni a aktivně spolupracují.
Poskytovatel zařadí do RS okamžitou individuální kapacitu 1, okamžitou skupinovou kapacitu
5, s pracovními úvazky 0,5 úvazku sociální pracovník a 0,5 úvazku pracovníka v sociálních
službách. Bude se jednat ze strany poskytovatele o tzv. nouzové řešení situace. Poskytovatel
již nyní jedná s Odborem pro sociální začleňování (dále jen „Agentura“), aby se zapojil
do připravovaného projektu. Do té doby bude poskytovatel hradit veškeré náklady spjaté
s personálním zajištěním, od provozních nákladů bude oproštěn, tyto bude zajišťovat obec
Česká Kamenice do 31. 12. 2022.
Vyjádření obce: souhlasné stanovisko
Pracovní skupina regionu: souhlasné stanovisko
OPSOSV: souhlasné stanovisko

10) in IUSTITIA, o.p.s.




Odborné sociální poradenství (ID 1144917)
Poskytovatel informoval o ukončení poskytování sociální služby v regionu Chomutovsko
k 31.03.2022
OPSOSV: souhlasné stanovisko

11) WHITE LIGHT I, z.ú.
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Kontaktní centra (ID 6427324)
Poskytovatel neprojednal s OSV připravovanou změnu dle Metodiky zajištění sítě sociálních
služeb ÚK, žádost byla zaslána po 30. 3. 2022 (termín od 1. 3. 2022 – 30. 3. 2022 pro podávání
žádostí). V žádosti se jedná o změnu počtu přepočtených úvazků, která není poskytovatelem
dostatečně odůvodněna. Ze žádosti vyplývá, že 1 úvazek zdravotního pracovníka by přeřadil
na 1 úvazek „manželští a rodinní poradci, jiný odborný pracovník“. Tato změna by vedla
ke změně výpočtu vyrovnávací platby.
Pracovní skupina regionu: se nevyjádřila z důvodu zaslání žádosti po termínu
OPSOSV: nesouhlasné stanovisko – Poskytovatel žádost předem neprojednal, žádost podána
po termínu

Zapsala:
Bc. Michaela Svobodová
odbor sociálních věcí

