
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 11.3

16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018

Věc:
Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2018 
a aktualizace situačního přehledu

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 022/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017
Usnesení Rady Ústeckého kraje č. ze dne 21. 11. 2018

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 21. 11. 2018 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení:          

Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálních věcí a služeb

Dne: 6. 12. 2018 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

11.3-1 Název: bod 11.3 priloha 1.pdf

Sociální služby zabezpečované 
příspěvkovými organizacemi 
Ústeckého kraje (Informace o stavu a 
možnostech rozvoje poskytování 
sociálních služeb Ústeckým krajem 
za rok 2018)

U

11.3-2 Název: bod 11.3 priloha 2.pdf
Sociální služby zabezpečované 
příspěvkovými organizacemi 
Ústeckého kraje (situační přehled)

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

dle § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, zpracované 
materiály:



- Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (Informace o stavu a 
možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2018) dle přílohy č. 1 tohoto 
materiálu,
- Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (situační přehled) dle 
přílohy č. 2 tohoto materiálu,

vč. závěrů a doporučení z něho vycházejících.

B) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, sledovat vývoj sociálních 
služeb zabezpečovaných příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje a informovat Zastupitelstvo 
Ústeckého kraje o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem
Termín: 31. 12. 2019



Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 022/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017 vzalo na vědomí 
zpracované materiály Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje 
(Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2017 vč. 
závěrů a doporučení z nich vycházejících.

Výše uvedeným usnesením bylo současně uloženo PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi 
hejtmana Ústeckého kraje, sledovat vývoj sociálních služeb zabezpečovaných příspěvkovými organizacemi 
Ústeckého kraje a informovat Zastupitelstvo Ústeckého kraje o stavu a možnostech rozvoje poskytování 
sociálních služeb Ústeckým krajem s termínem plnění do 31. 12. 2018.

K 1. 1. 2018 je Ústecký kraj zřizovatelem 14 příspěvkových organizací v oblasti sociální:
 Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace
 Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace
 Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace
 Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace
 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, příspěvková organizace
 Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
 Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace
 Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
 Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace
 Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
 Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
 Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace
 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Dále byla pro rok 2018 doporučena revize materiálu - Sociální služby zabezpečované příspěvkovými 
organizacemi Ústeckého kraje (situační přehled) o možnost zapracování chytrých řešení (Smart Regiony).

V roce 2018 byly tedy zpracovány dva materiály:
- Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (Informace o stavu a 
možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2018) – příloha č.1 tohoto 
materiálu,
- Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (situační přehled) dle přílohy 
č. 2 tohoto materiálu.

Zpracovaný materiál Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje 
(Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2018) – 
příloha č. 1 obsahuje informace v oblastech financování sociálních služeb, Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2016 – 2018 a Strategii rozvoje poskytovaných sociálních 
služeb zřizovaných Ústeckým krajem, která se dále dělí na dvě části:
1. Sociální služby zabezpečované Ústeckým krajem
2. Ústecký kraj a standardizace sociálních služeb

Sociální služby zabezpečované Ústeckým krajem
Zde jsou popsány transformační a humanizační procesy jednotlivých příspěvkových organizací respektive 
jejich zařízení či sociálních služeb, a to jak jejich průběh či hodnocení za rok 2018. Další vize jsou uvedeny v 
situačním přehledu.

Ústecký kraj a standardizace sociálních služeb
Radou Ústeckého kraje byl schválen projektový záměr na realizaci projektu QUALITAS PRO PRAXIS 2 s tím, 
že jednou z aktivit bude opět odborná podpora při zavádění standardů kvality poskytování sociálních služeb a 
při naplňování rozvojových plánů u zbývajících sociálních služeb příspěvkových organizací Ústeckého kraje, 
které nebyly do předchozího projektu zapojeny. Projekt měl být původně realizován v termínu od 1. 3. 2017 – 
31. 8. 2018. Z procesních důvodů, zdlouhavých administrativních úkonů, bylo v lednu 2018 požádáno o 
prodloužení termínu realizace projektu do 31. 3. 2019, následovalo zrušení zadávacího řízení Radou 
Ústeckého kraje, z důvodů hodných zvláštního zřetele a ke schválení podání žádosti na další prodloužení 
termínu realizace projektu, a to do 30. 9. 2019.
Po ukončení bude nadále naplňována struktura poskytovaných služeb podle skutečných potřeb a schopností 
jejich klientů v souladu se standardy kvality při poskytování sociálních služeb.



Dále předkládaný materiál uvádí aktuální doporučení k rozvoji poskytovaných sociálních služeb zřizovaných 
Ústeckým krajem a to v oblastech:
- Doporučení u sociálních služeb zabezpečovaných Ústeckým krajem. Zde byla jednak navržena doporučení 
v oblasti sociálních služeb a v oblasti stavebně technické a dále bylo pro tyto oblasti provedeno hodnocení 
stavu ostatních přijatých záměrů a doporučení za období roku 2018 jak pro oblast sociálních služeb, tak i 
stavebně technická pro jednotlivé příspěvkové organizace.
- Doporučení k zavádění standardů kvality v sociálních službách
- Doporučení k možnostem rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem

Pracovní skupina Strategie rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje provedla revize materiálu - Sociální 
služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (situační přehled) z roku 2013 – příloha 
č. 2.
Tento materiál (situační přehled)“ obsahuje základní ekonomické ukazatele, stavebně technické uspořádání, 
silné a slabé stránky, závěry, doporučení a vize jak v oblasti dalšího poskytování sociálních služeb, tak i v 
oblasti stavebně technické (včetně možnosti chytrých řešení - Smart Regiony), a to u jednotlivých 
příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální, a to včetně jednotlivých zařízení do 
nich začleněných.

Stanovisko odboru sociálních věcí:
Materiály:
- Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (Informace o stavu a 
možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2018)
- Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (situační přehled)
vč. závěrů a doporučení z něho vycházejících doporučujeme použít jako výchozí materiál k dalším krokům 
kraje v oblasti poskytování sociálních služeb (pro rozvoj sociálních služeb, zavádění standardů), ale také jako 
podklad pro realizaci investičních záměrů v oblasti pobytových zařízení zřizovaných Ústeckým krajem a 
realizaci záměrů dalšího poskytování sociálních služeb v příspěvkových organizacích zřizovaných Ústeckým 
krajem v oblasti sociální v roce 2019 a dále.

Materiál byl dne 21. 11. 2018 projednán v Radě Ústeckého kraje a dne 6. 12. 2017 ve Výboru pro sociální 
věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petra Lafková,
vedoucí odboru sociálních věcí PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)   Ing. Petra Lafková 21. 11. 
2018

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   Mgr. Martin Klika MBA 
21.11.2018

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 21. 11. 2018


