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Možnosti rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 84/12Z/2013 ze dne 11.12 2013 vzalo na 
vědomí zpracované materiály: 

 Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje 
(Informace o možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem)  

 Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje 
(situační přehled) 

vč. závěrů a doporučení z nich vycházejících. 

Každým rokem je Zastupitelstvo Ústeckého kraje informováno o stavu a možnostech rozvoje 
poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem, naposledy dne 11. 12. 2017, pod 
usnesením č. 022/9Z/2017.  

V rámci předkládaného materiálu Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování 
sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2017 byla nabídnuta možnost členům 
zastupitelstva zapojit se do pracovní skupiny Strategie rozvoje sociálních služeb Ústeckého 
kraje v rámci revize materiálu - Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi 
Ústeckého kraje (situační přehled) z roku 2013. Nabídku o zapojení do této pracovní skupiny 
přijal předseda Výboru pro sociální záležitosti, bezpečnost a SVL pan Ing. Bc. Dominik 
Hanko. 

Financování sociálních služeb 

S účinností od 1. 1. 2015 došlo na základě novelizace zákona 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), ke změně 
poskytování dotací ze státního rozpočtu na sociální služby s místní a regionální působností.  

O poskytování dotací na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním 
základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi 
u jednotlivých druhů sociálních služeb rozhodují dle § 101a zákona o sociálních službách 
kraje. 

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 022/7Z/2017 ze dne 11. 9.2017 byla schválena 
Metodika Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory (dále jen "dotace") 
poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém 
kraji 2018 (dále jen „Metodika“), která respektuje pravidla obsažená v Metodice Ministerstva 
práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu 
městu Praze v oblasti podpory poskytování sociálních služeb pro rok 2018 (dále jen 
„Metodika MPSV“). Tímtéž Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. č.  022/7Z/2017 ze 
dne 11. 9.2017 byl vyhlášen dotační program na Podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji 
2018. Ústecký kraj obdržel pro rok 2018 alokaci na sociální služby ve výši1 390 919 797,- 
Kč. Z této částky již nebyla v letošním roce určována minimální částka na platy, mzdy a jejich 
navýšení, jak tomu bylo v letech minulých.  V letošním roce byly požadavky na dotaci 
poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji (dále jen „poskytovatelé“) stejně jako 
v předchozích letech nedostačující a převyšovaly alokovanou částku dotace ve výši 
1 390 919 797,- Kč, která byla Ústeckému kraji přidělena v rámci dotačního řízení MPSV pro 
kraje a hlavní město Prahu pro rok 2018 v oblasti poskytování sociálních služeb. Proto bylo 
nutné aplikovat na požadavky poskytovatelů v rámci dotačního řízení v programu „Podpora 
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018“ redukční součinitele, přičemž byla poskytovatelům 
rozdělena celková částka dotace ve výši 1 390 915 300,- Kč.  

Po zveřejnění výsledků dotačního řízení začali pracovníky Odboru sociálních věcí 
kontaktovat poskytovatelé s žádostmi o individuální dofinancování jejich poskytovaných 
sociálních služeb, které byly ohroženy nedostatkem finančních prostředků. Jelikož Ústecký 
kraj v letošním roce realizuje individuální projekt s názvem „Podpora sociálních služeb 
v Ústeckém kraji 4“, do kterého se zapojilo 8 poskytovatelů se 13 sociálními službami, 
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kterým byla na základě vstupu do projektu odejmuta přidělená dotace z Programu, bylo 
možné částečně těmto žádostem vyhovět. Přesto, že Ústecký kraj v rámci individuálního 
dofinancování přerozdělil poskytovatelům finanční obnos ve výši 35 229 697,- Kč, stále 
Odbor sociálních věcí evidoval další žádosti poskytovatelů na dofinancování jimi 
poskytovaných sociálních služeb, kterým nebyl schopen z důvodu nedostatku finančních 
prostředků vyhovět. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo požádáno MPSV o dofinancování sociálních 
služeb z rezervy MPSV tak, aby Ústecký kraj mohl alespoň částečně vyhovět žádostem 
poskytovatelů a tím přispět k udržení kvality poskytovaných sociálních služeb. Ze strany 
MPSV však přišla zamítavá odpověď. Z  tohoto důvodu musel Ústecký kraj uvolnit finanční 
prostředky ze svého rozpočtu ve výši 6 000 000,- Kč na dofinancování služeb ohrožených 
zánikem.  
 

Tab. č. 1 – Přehled poskytnutých finančních prostředků na podporu sociálních služeb 
v Ústeckém kraji v letech 2013-2018 a požadavek na rok 2019 

rok poskytnutá dotace 1. kolo dofinancování 2. kolo dofinancování 3. kolo dofinancování 4. kolo dofinancování Celkem požadavek kraje na dotaci MPSV

2013 562 301 000 Kč 0 Kč 52 419 000 Kč 1 100 000 Kč 7 784 000 Kč 623 604 000 Kč −

2014 677 872 000 Kč 12 637 000 Kč 4 455 000 Kč 32 110 100 Kč x 727 074 100 Kč −

2015 736 018 000 Kč 75 738 000 Kč x x x 811 756 000 Kč 2 198 668 572 Kč

2016 807 386 500 Kč 31 072 000 Kč 25 452 000 Kč x x 863 910 500 Kč 1 171 628 801 Kč 

2017 864 190 000 Kč 111 665 000 Kč 79 903 105 Kč x x 1 055 758 105 Kč 1 649 133 094 Kč

2018 1 390 919 797 Kč x x x x 1 390 919 797 Kč 2 285 241 471 Kč

2019 2 095 223 595 Kč

Evidence poskytnutých finančních prostředků od MPSV v letech 2013-2018

 

 

Od roku 2015 se Ústecký kraj, respektive odbor sociálních věcí, intenzivně připravoval na 
financování sociálních služeb v režimu veřejné podpory slučitelné s vnitřním trhem podle 
Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 
udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského 
zájmu (dále jen „Rozhodnutí EU“). 

V souvislosti se změnou režimu financování sociálních služeb se více propojila oblast 
financování a plánování sociálních služeb v tom smyslu, že finanční prostředky na zajištění 
chodu služby lze poskytnout pouze poskytovatelům sociálních služeb, jejichž služba je 
součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období  2016–2018 (dále jen 
„Základní síť kraje“). Služby zařazené do Základní sítě kraje v souladu s čl. 4 Rozhodnutí EU 
obdržely pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu od Ústeckého kraje 
nebo pověření MPSV.  

Součástí Pověření je kalkulace vyrovnávací platby, která představuje rozdíl místně obvyklých 
nákladů a místně obvyklých výnosů, resp. celkovou výši finančních prostředků z veřejných 
rozpočtů, kterou sociální služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytované sociální 
služby (k dokrytí svých provozních potřeb). Výše vyrovnávací platby je dána dle výpočtového 
vzorce. Výpočet místně obvyklých nákladů a výnosů vychází z uzavřeného účetního období 
předchozích let.   

V tomto novém systému finanční podpora (dotace nebo příspěvek zřizovatele) poskytnutá 
v rámci Programu tvoří nedílnou součást jednotná vyrovnávací platba stanovená v pověření.          

Finanční podpora z rozpočtu kraje byla poskytnuta dle § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na účel 
vymezený ve speciálním zákoně - o sociálních službách, na který výše uvedený § 10a odst. 
2 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, odkazuje. 



Ústecký kraj  Krajský úřad Ústeckého kraje  
   odbor sociálních věcí  

181210_ SociálníSlužby_příloha č. 1 Strana 5 (celkem 21) 

Program je zaměřen na podporu registrovaných sociálních služeb poskytujících sociální 
služby a na podporu služeb, jenž jsou zapsány v registru poskytovatelů sociálních služeb 
(§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách; sociální služby poskytované dle § 52 zákona 
o sociálních službách) na území Ústeckého kraje, které jsou součástí Základní sítě kraje. 
Vzhledem k tomu, že výše alokace a přidělené dotace ze strany MPSV krajům podléhá 
schválení státního rozpočtu, nelze předem definovat přesnou výši finančních prostředků 
na Program.  

Podávání žádostí pro rok 2018 bylo možné v termínu od 16. 10. 2017 do 7. 11. 2017. 
Ústecký kraj obdržel prostřednictvím internetové aplikace IS OKsystém – poskytovatel 
celkem 180 žádostí o finanční podporu v celkové výši1 779 250 330,- Kč na podporu 519 
sociálních služeb. Vyhodnocení Programu bylo Zastupitelstvem Ústeckého kraje schváleno 
dne 29. 1.2018 usnesením č.006/10Z/2018.  

Financování příspěvkových organizací kraje probíhá prostřednictvím účelové dotace – 
dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ a provozního příspěvku 
zřizovatele. Kraj je zřizovatelem celkem 14 organizací v oblasti sociální, které jsou 
provozovateli více jak 60 služeb. Jedná se zejména o služby pro cílovou skupinu osoby se 
zdravotním postižením, senioři a osoby s chronickým duševním onemocněním. Od roku 
2016 dochází k rozšiřování poskytování sociálních služeb chráněného bydlení a tím dochází 
ke snižování kapacity ve službě domovy pro osoby se zdravotním postižením. Stavebně 
technicky služby domovů pro osoby se zdravotním postižením jsou řešeny jako 
„domácnosti“. Veškeré probíhající rekonstrukce stávajících objektů jsou cíleny jako 
„domácnosti“ s cílem naplňování doporučeného postupu MPSV č. 2/2016 Materiálně-
technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou (pro účely výzev 
IROP č. 81 a 82 jsou objekty stavebně technicky řešeny dle doporučeného postupu 
MPSV č. 3/2018). Dále vznikají nové služby - služby sociálně terapeutické dílny. 

K aktivitám směřujícím k dalšímu rozvoji pobytových sociálních služeb, převážně k jejich 
humanizaci, řadíme předložení žádostí do výzvy č. 30 - podpora z Integrovaného 
regionálního operačního programu v rámci investiční akce „Rekonstrukce objektu č. p. 118 
DOZP Brtníky, p. o.“  S realizací této investiční akce bylo započato na přelomu měsíce září – 
října 2017. Do připravované výzvy na rok 2018 jsou zařazeny investiční akce „Domov pro 
osoby se zdravotním postižením Brtníky - celková rekonstrukce objektu č. p. 122“ a Domov 
"Bez zámků" Tuchořice - Rekonstrukce budovy "Teletníku" a "Zámečku" za účelem 
deinstitucionalizace. 

Příspěvkovým organizacím kraje se blíže věnuje dokument „Sociální služby zabezpečované 
příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje“ (situační přehled), který byl v roce 2018 
aktualizován. Každoročně je orgánům kraje předkládána Informace o stavu a možnostech 
rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za daný kalendářní rok. 

 
Tab. č. 2 – Přehled financování příspěvkových organizací v tis. Kč 

Rekapitulace - 
financování  p.o. 
z rozpočtu  
Ústeckého kraje 

2014 2015 2016 2017  

2018 
upravený 
rozpočet                       

plán k září 
2018 

Celkem za 
období 
2014 - 
2018 

2019  
rozpočet                 

plán 

PZ  na provoz                               
včetně odpisů 

nem.maj.      
(budov)  

181 355 203 380 236 649 268 179 285 158 1 174 721 303 896 

odpisy budov 31 765 30 301 26 324 26 510 26 864 141 764 26 790 
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PZ na provoz bez 
odpisů 

149 590 173 079 210 325 241 669 258 294 1 032 957 277 106 

účelový inv. 
příspěvek 

37 564 18 390 17 527 11 394 12 533 97 408 6 242 

účelový neinv. 
příspěvek 

0 0 0 211 50 261 1 000 

PZ na velkou 
údržbu 

9 354 2 800 1 585 13 3 763 17 515 2 090 

Inv. prostředky 
kraje -  zajišťoval 

odbor INV 
60 163 37 892 7 063 10 245 33 878 149 241 5 247 

CELKEM nárok na 
rozpočet ÚK 

288 436 262 462 262 824 289 831 335 332 1 438 885 317 475 

IOP (IROP 2017)                  
Z FR ÚK 

63 430 10 804 10 784 100 999 156 325 342 342 127 628 

Pozn.: Zdroj KÚ ÚK 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 
2016–2018 

Hlavním strategickým dokumentem pro sociální oblast Ústeckého kraje je „Střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb na období 2016–2018“ (dále jen „SPRSS“). Je jedním 
z nejdůležitějších nástrojů kraje pro vytvoření kvalitní, efektivní a dostupné sítě sociálních 
služeb v souladu s platnou legislativou ČR. Poslední verze plánu byla schválena 
Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 29. 6. 2015 č. usnesení 117/23Z/2015. Od roku 2015 
jsou schvalovány prováděcí dokumenty SPRSS vždy na období jednoho roku tzv. „Akční 
plány rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na příslušný rok“ (dále jen „Akční plán“). 
Pro rok 2018 se jedná o „Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2018“.  
 
Záměrem kraje je zpracování akčního plánu, který deklaruje strategii kraje v oblasti 
sociálních služeb, podpory rodiny a řízení sítě služeb na jeho území na období jednoho roku.  
Souhrn místně dostupných služeb v dostatečné kapacitě a kvalitě, které jsou poskytovány 
v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje, dostupnými finančními a jinými 
zdroji, tvoří Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje 2016–2018, která je přílohou 
Akčního plánu. 

Cílem Akčního plánu je naplňování stanovených priorit SPRSS, priorit regionů, řízení 
a aktualizace sítě sociálních služeb na území kraje na základě znalosti aktuálních potřeb, 
a to v souladu s měnícími se zákonnými normami a vývojem prostředí v závislosti 
na finančních prostředcích. 
 
V souladu s touto strategií byl v  roce 2018 vytvořen dokument „Akční plán rozvoje sociálních 
služeb v Ústeckém kraji na rok 2019, včetně Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje 
na období 2016–2018“. Tento dokument byl schválen dne 25. 6. 2018 Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje usnesením č.  032/13Z/2018.  

Pro potřeby aktualizace Základní sítě kraje byla v roce 2016 vytvořena „Metodika zajištění 
sítě sociálních služeb Ústeckého kraje“ (dále jen „Metodika zajištění sítě kraje“). Metodika 
zajištění sítě kraje upravuje proces aktualizace Základní sítě kraje, s tím související podávání 
a hodnocení žádostí o zařazení sociální služby do Základní sítě kraje na dané období, 
stanovuje povinnosti poskytovatele zařazeného v Základní síti kraje. Poslední aktualizace 
Metodiky zajištění sítě kraje byla schválena usnesením Zastupitelstvem Ústeckého kraje  
č.  032/13Z/2018  dne 25. 6. 2018.  
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Kapacity zařazené do Základní sítě kraje mohou být financované ze zdrojů Ústeckého kraje, 
tj. z dotačních titulů Ústeckého kraje a v rámci individuálních projektů Ústeckého kraje nebo 
jiných zdrojů, např. Operačního programu Zaměstnanost prostřednictvím koordinovaného 
přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen „KPSVL“) ve vybraných regionech kraje 
nebo dalších zdrojů. 

Sociální služby nesplňující kritéria pro zařazení do Základní sítě kraje jsou vedeny 
v přehledu s názvem „Služby nezařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje 
na období 2016–2018“, který je neveřejný.  

U každé sociální služby zařazené v síti jsou uvedeny základní informace o službě, v členění: 

 region poskytování (územní působnost služby), 

 IČ, 

 název poskytovatele služby, 

 identifikátor služby, 

 druh a forma služby (pobytová, ambulantní a terénní), 

 kapacita služby s ohledem na druh a formu sociální služby  

 personální zajištění sociální služby.  

Údaje o službě vycházejí z registru poskytovatelů sociálních služeb, přijatých žádostí  
o zařazení sociální služby do Základní sítě kraje a žádostí o změnu průměrných 
přepočtených úvazků.  

Kraj má vytvořen systém plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni kraje, který je 
schopen reflektovat změny potřeb v jednotlivých regionech kraje prostřednictvím stávajících 
pracovních skupin v regionech. Na základě této skutečnosti probíhají pravidelné aktualizace 
Základní sítě kraje. 

Metodika zajištění sítě upravuje proces aktualizace Základní sítě kraje, s tím související 
podávání a hodnocení žádostí na dané období. Dále pak stanovuje povinnosti poskytovatele 
zařazeného do Základní sítě kraje, monitoring sociálních služeb zařazených do Základní sítě 
sociálních služeb Ústeckého kraje, apod. 

Dle Metodiky zajištění sítě probíhá aktualizace Základní sítě kraje 2x ročně. První kolo 
(podávání žádostí v březnu) je zaměřeno na aktualizaci roku stávajícího, v druhém kole 
(podávání žádostí v srpnu) se uskutečňuje aktualizace na následující rok. 

V návaznosti na jednání s poskytovateli sociálních služeb, Agenturou pro sociální 
začleňování a dalšími institucemi byly v rámci věcného vyhodnocení vydefinovány optimální 
kapacity pro tzv. „Rozvojovou síť sociálních služeb Ústeckého kraje“ (dále jen „Rozvojová síť 
kraje“) pro poskytovatele sociálních služeb financovaných z jiných zdrojů.  

Dále do Metodiky zajištění sítě byla zapracována nová kapitola č. XIII s názvem „Rozvojová 
síť sociálních služeb Ústeckého kraje“ (dále jen „Rozvojová síť kraje“) a dále kapitola č. XIII 
s názvem Podpora Center duševního zdraví.  

Sociální služby budou zařazovány do Rozvojové sítě kraje po dobu finanční podpory v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost a jiných veřejných zdrojů. Sociálním službám bude 
vydáno tzv. podmíněné Pověření, které bude obsahovat pouze rozsah a obsah sociální 
služby. Donátor sociální služby přistoupí k podmíněnému Pověření, vypočte a vydá výši 
vyrovnávací platby sociální služby. Výzva pro podávání žádostí o zařazení do Rozvojové 
sítě kraje je vyhlašována společně s výzvou pro podávání žádostí do Základní sítě kraje. 

V návaznosti na vznik Rozvojové sítě kraje byly upraveny i přílohy Metodiky zajištění sítě.  
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Strategie rozvoje poskytovaných sociálních služeb zřizovaných 
Ústeckým krajem  

Sociální služby zabezpečované Ústeckým krajem  

V závěrech a doporučeních materiálu (usnesení ZÚK č. 84/12Z/2013) Sociální služby 
zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje – situační přehled jsou 
u jednotlivých zařízení uvedena konkrétní doporučení jak pro oblast sociálních služeb 
(tj. jakou službu nadále poskytovat a jaké cílové skupině), tak i konkrétní doporučení pro 
stavebně technickou oblast. V souladu s těmito doporučeními se, jak přímo daná 
příspěvková organizace, tak i zřizovatel prostřednictvím odboru sociálních věcí, již po dobu 
pěti let řídí při všech aktivitách tak, aby záměry a cíle výše uvedeného materiálu byly 
postupně naplňovány. 

Pracovní skupina Strategie rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje v průběhu roku 2018 
provedla revizi tohoto situačního přehledu včetně závěrů a doporučení jak pro oblast 
sociálních služeb, tak i konkrétní doporučení pro stavebně technickou oblast. V souladu 
s těmito doporučeními se, bude jak přímo daná příspěvková organizace, tak i zřizovatel 
prostřednictvím odboru sociálních věcí, řídit při všech aktivitách tak, aby záměry a cíle výše 
uvedeného materiálu byly i nadále postupně naplňovány. Revidovaný dokument tvoří 
samostatnou přílohu předkládaného materiálu. 

V květnu 2016 MPSV vydalo pro zřizovatele sociálních služeb doporučený postup č.2/2016 
„Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou“. 
Tento dokument stanoví „co je“ nutnou podmínkou poskytování dané pobytové sociální 
služby. Materiálně-technický standard se zabývá základní činností, tj. kvalitou bydlení klientů 
a popisuje:  

a) nemovitost,  
b) movité věci: materiální vybavení, pomůcky,  
c) technicko - provozní vlastnosti.  

Během roku 2017 bylo  MPSV připraveno nastavit tyto limity pro nově registrované sociální 
služby nebo při změně jejich registrace v rámci novely zákona č 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů a dalších prováděcích předpisů. K legislativním 
změnám v této oblasti však ani v roce 2018 nedošlo a metodický materiál tak zůstává na 
bázi doporučeného postupu, který však Ústecký kraj plně akceptuje a veškeré investiční 
akce svých příspěvkových organizací v oblasti sociální připravuje v souladu s tímto 
doporučeným postupem. 

 
Doporučení vztahující se k opuštění památkově chráněných objektů, ve kterých jsou 
poskytovány pobytové sociální služby, je plněno následovně: 

Domov důchodců Milešov 
Usnesením RÚK č. 53/104R/2016 ze dne 10. 2. 2016 vzala rada kraje na vědomí informaci 
o průběhu jednání v souvislosti s opuštěním památkově chráněných objektů v zařízení 
Domov důchodců Milešov a o nabytí objektů a pozemků souvisejících s opuštěním 
památkově chráněných objektů v zařízení Domov důchodců Milešov, současně bylo uloženo 
majetkovému odboru pokračovat v jednání s obcí Velemín ve věci nabytí pozemků vhodných 
pro zařízení Domov důchodců Milešov.  
Dne 27. 6. 2016 Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 80/30Z/2016 uložilo Ing. 
Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí kupní smlouvě, 
jejímž předmětem je budoucí nákup (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje 
od obce Velemín za celkovou kupní cenu 8.736,- Kč (1,- Kč/m2 cena sjednána dohodou) za 
podmínky změny Územního plánu obce Velemín, která bude spočívat v bezproblémové 
možnosti zahájit stavbu zařízení Domov důchodců. Výše citovaná smlouva o budoucí kupní 
smlouvě byla uzavřena dne 17. 8. 2016. 
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Dále na témže jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje usnesením č. 42/30Z/2016 bylo 
rozhodnuto o schválení předloženého investičního záměru na akci „Centrum sociální pomoci 
Litoměřice, p. o. – Výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu s cílovou 
skupinou senioři (osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí)“. Financování výstavby 
tohoto objektu bude prostřednictvím „úvěru Ústeckého kraje 2017 – 2021“ 

V současné době je zpracována studie akce s názvem „CSP Litoměřice, Velemín – výstavba 
nového objektu pro seniory“ a vyčkává se schválení změny č. 2 územního plánu Velemín. 
Dne 10. 9. 2018 se uskutečnilo na Obecním úřadě Velemín veřejné projednání Návrhu 
změny č. 2 Územního plánu Velemín (dále jen Návrh). Návrh byl vystaven k veřejnému 
nahlédnutí od 7. 8. 2018 do 24. 9. 2018 na webových stránkách: 

 MěÚ Lovosice, odbor stavebního a územního plánování 

 OÚ Velemín 

Mezi další přijatá doporučení byl i převod zřizovatelské funkce - převedením Domova U Trati 
Litoměřice (zařízení začleněné do Centra sociální pomoci Litoměřice, p. o.) do majetku 
jiného poskytovatele sociálních služeb za účelem poskytování sociálních služeb. V roce 
2016 proběhlo několik jednání s potencionálními zájemci, bohužel všechna jednání byla 
neúspěšná z důvodu financování sociálních služeb. V roce 2017 se na Ústecký kraj obrátil 
soukromý subjekt s ústní žádostí o převedení objektu Domova U Trati Litoměřice. S ohledem 
na Programové prohlášení koaličních stran KSČM, ČSSD a SPO-SPD Ústeckého kraje na 
volební období 2016-2020 je v souladu s veřejným zájmem upuštěno od záměru převádět 
služby Ústeckého kraje na soukromé subjekty.  

K aktivitám směřujícím k dalšímu rozvoji pobytových sociálních služeb, převážně k jejich 
humanizaci, byla ze strany Domova pod lesem, z.s. předložena žádost do výzvy č. 49_ 
Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II, z Integrovaného 
regionálního operačního programu, a to pro potřeby příspěvkové organizace – Domovy 
sociálních služeb Litvínov. Na základě posouzení žádosti bylo vydáno Rozhodnutí, ve kterém 
bylo uvedeno, že žádost o podporu nesplnila všechna kritéria platná pro hodnocení a výběr 
projektů v rámci specifického cíle SC 2.1:Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí 
k sociální inkluzi. Proti Rozhodnutí byl podán rozklad, kterému bylo vyhověno, a žádost 
o podporu byla opětovně posuzována. Aktuálně je stav žádosti před vydáním právního aktu 
v dané záležitosti.  

V roce 2018 Ústecký kraj zakoupil objekty pro potřeby poskytování sociálních služeb: 

- Ústí nad Labem – Bukov, Štursova č.p. 415/27 (zde je již poskytována sociální služba 
domovy pro osoby se zdravotním postižením pro pět klientů – dětská skupina) 

- Ústí nad Labem – Bukov, Štursova č.p. 426 (objekt bude sloužit pro poskytování sociální 
služby chráněné bydlení.  

- Teplice – Trnovany č.p. 1738 (objekt bude sloužit pro poskytování sociální služby 
chráněné bydlení). 

- Kadaň, Poštovní č.p. 951 (objekt bude sloužit pro poskytování sociální služby chráněné 
bydlení – 8 klientů). 

Ústecký kraj a standardizace sociálních služeb 

Rada Ústeckého kraje usnesením č. 164/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015 schválila záměr 

projektu Ústeckého kraje v oblasti sociální s názvem „QUALITAS PRO PRAXIS 2“. Tento 

záměr byl naplněn podáním projektové žádosti dne 29. 9. 2016. Projekt je realizován 
v období od 1. 3.2017 do 31. 8.2018. V rámci klíčové aktivity „Audity kvality, konzultace ke 
standardům kvality a odborná podpora zpracování rozvojových plánů sociálních služeb“, 
bude vybraným příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje v sociální oblasti zajištěna 
odborná podpora při zavádění standardů kvality poskytování sociálních služeb a při 
zpracování rozvojových plánů služeb. Vybráno bylo celkem 25 sociálních služeb 
poskytovaných 6 příspěvkovými organizacemi kraje, které nebyly zapojeny v projektu 
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„QUALITAS PRO PRAXIS“. Služby byly rozděleny do 4 skupin podle místa poskytování 
sociální služby (tzv. lokalit). 
 

I. Skupina  

Poskytovatel Druh služby 

Domov bez hranic Rumburk, p. o.  Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Chráněné bydlení 

Sociálně terapeutická dílna 

Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením Oleška – Kamenice, p. o.  

Chráněné bydlení 

 

 

II. Skupina  

Poskytovatel Druh služby 

Podkrušnohorské domovy sociálních 
služeb Dubí - Teplice, p. o. 

Domovy se zvláštním režimem  

Domovy pro seniory 

Domovy sociálních služeb Háj a 
Nová Ves, p. o. 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Týdenní stacionář 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 

 
 

III. Skupina  

Poskytovatel Druh služby 

Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením Ústí nad Labem, p. o. 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
DOZP Trmice  

Domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
DOZP Severní Terasa  

Domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
DOZP Všebořice 

Chráněné bydlení, DOZP Severní Terasa 

Chráněné bydlení, DOZP Všebořice 

Podpora samostatného bydlení, DOZP Trmice 

Sociálně terapeutické dílny, Denní stacionář 
Úsměv 

Denní stacionář, DOZP Severní Terasa 

 
IV. kupina 
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Poskytovatel Druh služby 

Centrum sociální pomoci 
Litoměřice, p. o. 

Odborné sociální poradenství, MPP Litoměřice  

Odborné sociální poradenství, MPP Louny  

Sociálně terapeutické dílny 

Chráněné bydlení 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
DSP Chotěšov 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
Domov Na Pustaji Křešice 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
Domov sociální péče Skalice 

Ústav sociální péče pro tělesně 
postižené dospělé Snědovice, p. o. 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

 
Avšak Rada Ústeckého kraje na svém jednání dne 1. 08. 2018 rozhodla podle ustanovení 
§ 127 odst. 2 písm. d) zákona o zrušení zadávacího řízení na služby „Audity kvality, 
konzultace ke standardům kvality a odborná podpora zpracování rozvojových plánů 
sociálních služeb“, když se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního 
zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, neboť 
požadavek „Dodavatel se zavazuje k plnění předmětu smlouvy v celém rozsahu  do 21. 7. 
2018“ uvedený v zadávacích podmínkách (ve smluvních ujednáních), jako závazná obchodní 
podmínka, nemůže být splněn. V případě veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním 
řízení na výše uvedené služby, byly veškeré podklady výzvy k podání nabídek zpracovány a 
zaslány 7. 6. 2017 ke kontrole řídícímu orgánu. Následně po proběhlém schvalovacím 
procesu a vypořádání doporučení na úpravu, bylo  dne 2. 10. 2017 Radou Ústeckého kraje 
vydáno rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky. 20. 11. 2017 byl na 
základě hodnocení zaslaných nabídek vybrán dodavatel, který byl následně ještě vyzván 
k doplnění nabídky a doložení chybějících dokumentů. Celá dokumentace k veřejné zakázce 
byla znovu zaslána ke kontrole před podpisem smlouvy řídícímu orgánu dne 19. 2. 2018. 
Tuto kontrolu řídící orgán ukončil 13. 7. 2018. Podle pravidel má řídící orgán provádět 
kontrolu zakázky v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění (dále jen zákon), před vyhlášením zadávacího řízení do 30 pracovních dnů a před 
podpisem smlouvy rovněž do 30 pracovních dnů. V celkovém součtu však trvala kontrola 
výše uvedené veřejné zakázky na služby „Audity kvality, konzultace ke standardům kvality a 
odborná podpora zpracování rozvojových plánů sociálních služeb“ téměř 8 měsíců.  
Z výše uvedených důvodů nedošlo prozatím k realizaci klíčové aktivity „Audity kvality, 
konzultace ke standardům kvality a odborná podpora zpracování rozvojových plánů 
sociálních služeb“. Veřejná zakázka bude v dané věci vyhlašována opětovně. Rada 
Ústeckého kraje dále schválila podání další žádosti na prodloužení termínu realizace 
projektu a to do 30. 9. 2019, právě za účelem realizace dané klíčové aktivity. 

Aktuální doporučení k rozvoji poskytovaných sociálních služeb 
zřizovaných Ústeckým krajem 

Doporučení u sociálních služeb zabezpečovaných Ústeckým krajem  

V závěrech a doporučeních materiálu Sociální služby zabezpečované příspěvkovými 
organizacemi Ústeckého kraje – situační přehled jsou u jednotlivých zařízení uvedena 
konkrétní doporučení jak pro oblast sociálních služeb (jakou službu nadále poskytovat a jaké 
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cílové skupině), tak i konkrétní doporučení pro stavebně technickou oblast. Nově jsou 
uvedena i doporučení pro oblast Smart Region. 

Realizace doporučení 
a) Oblast sociálních služeb 

Nadále pokračovat se schváleným postupem orgánů kraje při změně zřizovatelských 
funkcí k zařízením sociálních služeb v souladu s principem subsidiarity. Princip bude 
i nadále uplatňován v rámci sociální politiky kraje, kdy řešením sociálního problému 
a prvním poskytovatelem sociálních služeb je město nebo obec. Funkci garanta 
sociálních služeb plní kraj v případě, že není v silách města či obce danou situaci řešit. 
V souladu s tímto principem i nadále nebude kraj rozšiřovat své zřizovatelské funkce 
o další zařízení sociálních služeb pro seniory.  

Terénní a ambulantní služby s cílovou skupinou osob s mentálním a kombinovaným 
postižením bude zřizovat převážně v návaznosti spojené s procesem transformace 
pobytových sociálních služeb zřizovaných Ústeckým krajem. 

V rámci implementace Reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji, dojde k vyčlenění 1 
-2 lůžek ve všech příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti 
sociální, které mají registrovanou sociální službu – domovy se zvláštním režimem. Tato 
lůžka budou sloužit pro klienty opouštějící psychiatrické léčebny. S vyčleněním těchto 
lůžek se v roce 2019 začne pilotně krajem zřizovaných organizací a postupně se bude 
implementovat do všech služeb domovy se zvláštním režimem. Na podporu těchto kroků 
bude od roku  2020  v rámci dotačního řízení  finančně zvýhodněna tato cílová skupina. 
 

Hodnocení stavu ostatních přijatých záměrů a doporučení pro oblast sociálních 
služeb za období roku 2018. Plány následující období jsou uvedeny v revidovaném 
situačním přehledu.  

Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. 
Středisko Šluknov 

- od 1. 1. 2018 poskytování pouze služby domovy pro seniory: senioři od 65 let věku, 
kteří pro svůj věk a zdravotní stav mají omezené schopnosti vést samostatný život ve 
svém domácím prostředí, potřebují pravidelnou pomoc a zároveň péči o ně nelze 
zajistit dostupnými terénními či ambulantními službami nebo za pomoci rodiny či 
blízkých osob.  

Středisko Krásná Lípa 

 poskytování sociální služby domovy se zvláštním režimem (senioři od 60 let věku 
trpící stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí, kteří 
pro svůj věk a zdravotní stav mají omezené schopnosti vést samostatný život ve 
svém domově, potřebují pravidelnou pomoc a zároveň péči o ně nelze zajistit 
dostupnými terénními či ambulantními službami nebo za pomoci rodiny či blízkých 
osob. 
 

Domov Severka Jiříkov, p. o. 

 poskytování sociální služby domovy se zvláštním režimem s cílovou skupinou osob, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění. 
Sociální služba je poskytována osobám s chronickým duševním onemocněním – 
s Huntingtonovou nemocí, schizofrenií, psychotickým onemocněním a etylickou 
demencí, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Toto se netýká stávajících 
uživatelů služby. Sociální služba se neposkytuje osobám závislým na návykových 
látkách a osobám. 

 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o. 

 poskytování sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením  
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 poskytování sociální služby chráněné bydlení a postupné snižování kapacity služby 
domovy pro osoby se zdravotním postižením 

 pokračováno v procesu humanizace zařízení ve vztahu s poskytováním sociální 
služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení. V souladu 
s tímto doporučením byla od poloviny roku 2017 realizována investiční akce 
z prostředků výzvy č. 30 - podpora z Integrovaného regionálního operačního 
programu (rekonstrukce objektu č. 118) – investiční akce byla dokončena v roce 2018  

  vyhledány další vhodných bytů pro rozšiřování služby Chráněné bydlení v klidných 
lokalitách mimo sociálně vyloučených lokali 

 
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p. o. 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška 

 poskytování sociální sužby domovy pro osoby se zdravotním postižením, kteří 
potřebují vysokou míru podpory  

 v roce 2018 byly zahájeny další kroky k rozšíření služby chráněného bydlení 
v návaznosti na snižování kapacity v domovech pro osoby se zdravotním postižením. 
K tomuto dojde od 1. 1. 2019  

 pokračování v procesu humanizace zařízení ve vztahu s poskytováním sociální 
služby domovy pro osoby se zdravotním postižením s využitím sociálních služeb 
sociálně terapeutické dílny v oblastech Děčínska a Šluknovska a i nadále poskytovat 
sociální službu chráněné bydlení.  

Domov pro osoby se zdravotním postižením Česká Kamenice 

 poskytování sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením 

 v roce 2018 byly zahájeny další kroky k rozšíření služby chráněného bydlení 
v návaznosti na snižování kapacity v domovech pro osoby se zdravotním postižením. 
K tomuto dojde od 1. 1. 2019  

 v roce 2018 byly zahájeny další kroky k rozšíření služby chráněného bydlení 
v návaznosti na snižování kapacity v domovech pro osoby se zdravotním postižením. 
K tomuto dojde od 1. 1. 2019  

 pokračováno v procesu humanizace zařízení ve vztahu s poskytováním sociální 
služby domovy pro osoby se zdravotním postižením s využitím sociálních služeb 
sociálně terapeutické dílny v oblastech Děčínska a Šluknovska a i nadále poskytovat 
sociální službu chráněné bydlení.  

Chráněné bydlení, Děčín  

 navýšení kapacity a rozšíření o další středisko poskytování služby. V r. 2018 
započato tím, že byly realizovány administrativní úkony, služba bude poskytována od 
1. 1. 2019). 

 
Domov bez hranic Rumburk, p. o. 

 v souladu s transformačním plánem organizace byly nadále poskytovány sociální 
služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení a sociálně 
terapeutické dílny. Prostřednictvím individuálně zaměřené profesionální podpory a 
vhodného bydlení (ubytování), je vytvářen takový typ sociálních služeb, které lépe 
uspokojují individuální potřebu jednotlivých uživatelů a jsou poskytovány v přirozené 
komunitě, tak aby uživatelé mohli pokud možno žít běžným způsobem života jejich 
vrstevníků, při zachování lidské důstojnosti. 

 
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. 
S ukončením rekonstrukce Štursova 25, rozšířením sociální služby DOZP Všebořice pro 
děti s cílovou skupinou určeného pro osoby s mentálním postižením v kombinaci s 
psychiatrickou a duševní zátěží a zpracování projektového na rekonstrukci objektu 
Mikoláše Alše, organizačně vznikne středisko Chráněné bydlení Teplice – předpoklad od 
1. 1. 2020 (1. 7. 2020). Nově vzniklá sociální služba v konečném důsledku převezme 12 
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klientů Chráněného bydlení Všebořice ID 8907909 (od 1. 1. 2020) a dále 11 klientů 
Chráněného bydlení Severní Terasa. ID 7734108 (po dokončení výstavby objektu 
Mikoláše Alše. 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice 

 poskytování sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením a podpora 
samostatného bydlení. 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa 

 poskytování sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné 
bydlení a denní stacionář. 

 chráněné bydlení individuální domácnosti v bytech. Po dokončení výstavby objektu 
Mikoláše Alše 1738, Teplice přejde 11 klientů chráněného bydlení do nově vzniklé 
sociální služby Chráněné bydlení Teplice 

 připravit projektovou dokumentaci pro 3 skupinové domácnosti chráněného bydlení 
celkem 11 klientů v Teplicích – pro klienty ubytované v ulici Jateční (rozhraní městské 
části Klíše a Předlice). Tímto způsobem by byla dořešena II. etapa transformace 
Hliňan, neboť ubytování v Jateční ulici bylo zajištěno jen jako náhradní ubytování. Za 
tímto účelem bude využit objekt v majetku Krajské majetkové, p.o., kdy v orgánech 
kraje dne 26.6.2017 pod č. usnesení 109/6Z/2017 byla schválena koupě pozemku 
pod objektem – parcelní číslo 2029 o výměře 753 m2 v katastrálním území Teplice-
Trnovany - pozemek byl zakoupen a předán do hospodaření organizaci.. Byla 
podána žádost o nákup pozemku o výměře 686 m2 na pozemku p.p.č. 2009/1 – 
sousedící pozemek v těsné blízkosti budovy z důvodu povinnosti údržby prostorů 
v těsné blízkosti objektu 

 od 1. 1. 2019 bude převzato poskytování sociální služby Denní stacionář Úsměv (ID 
9930089), do sociální služby již nepřijímat nové žádosti. Předpokládané ukončení 
poskytování sociální služby. Klienti této služby mají přednost při přechodu do 
pobytové sociální služby nebo podpory samostatného bydlení, kterou poskytuje 
organizace. 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice 

 poskytování sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením a chráněné 
bydlení 

 chráněné bydlení - rozšířit kapacitu služby o 5 lůžek na celkem 30 lůžek, Poskytování 
sociální služby ve třech skupinových a pěti individuálních domácnostech. Od 
1. 1. 2020 bude převzato poskytování sociální služby pro 12 klientů nově vzniklá 
sociální služba Chráněné bydlení Teplice. 

Denní stacionář Úsměv (od 1. 1. 2019 nový název Sociálně terapeutické dílny Úsměv) 

 denní stacionář – kapacita bude postupně snižována, nové žádosti nebudou 
přijímány. Ke dni 31. 12. 2018 sociální služba denního stacionáře zanikne sloučením 
se sociální službou denní stacionář ID 1201084 

 sociálně terapeutické dílny – s určením pro denní aktivity klientů mimo ubytovací 
prostory v souladu s Doporučeným postupem MPSV č. 1/2016 - na podporu realizace 
prostupného systému sociální a pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením 

 poskytování služby mimo ubytovací prostory klientů, na 5 adresách – Čajkovského 
1908/82, Ústí nad Labem; ul. Všebořická 181/35, Ústí nad Labem; ul. Fűgnerova 
297/23, Trmice; ul. Vrchlického 1242/19, Teplice, Kozinova 1240/1, Ústí nad Labem - 
Střekov. Rozšíření o jedno pracoviště na adrese Čajkovského 1908 se zaměřením na 
přípravu jídla, stolování a domácí práce v prostorách zrušené kuchyně. 

 
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. 
Domov důchodců Dubí 
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 poskytování sociální služby domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem 
v ul. Na Výšině. Utlumování službu domov pro seniory a preferovat cílovou skupinu 
seniorů s diagnózou Alzheimerovy demence a ostatních typů demencí, 

 poskytování sociální služby domov pro seniory v objektu v ul. Ruská – z důvodu 
potřebnosti poskytování sociální služby domovy pro seniory se i v tomto objektu 
nadále budou poskytovat sociální služby. 

Domov důchodců Teplice 

 poskytování sociální služby domovy pro seniory se zaměřením na poskytování služby 
osobám s větší mírou potřeby dopomoci. 

 
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. 
Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova 
Poskytování sociálních služeb: 

 domovy pro osoby se zdravotním postižením 

 týdenní stacionář  

 chráněné bydlení  

 sociálně terapeutické dílny  

 sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením -  bude ukončeno 
k 31. 12. 2018.  

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves v Horách 

 poskytování sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením 

 byl vytipován vhodný objekt k registraci sociální služby, podání žádosti o zařazení do 
základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje v srpnu 2018. Jedná se o novou 
sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením pro klienty, kteří jsou 
v celé republice zcela neumístitelní, žádná sociální služba je nechce přijmout. Jedná 
se o děti s mentálním postižením a s výraznými poruchami chování, případně 
autismem. Těchto žádostí neustále přibývá, ale do současných zařízení nejsou 
přijímáni, protože by narušovali kolektivní soužití. 

Domov „Bez zámků“ Tuchořice, p. o. 

 poskytování sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením  

 v roce 2018 byly zajištěny všechny administrativní kroky se zahájením poskytování 
služby služba chráněné bydlení pro 2 klienty, a to s účinností od 1. 1. 2019. Tato 
služba se bude postupně rozšiřovat na kapacitu 10 klientů 

 v roce 2018 byla zahájena I. Etapa humanizace DOZP – demolice objektu „Teletník“. 
Byla zahájena také přípravna fáze II. A III. Etapy – tvorba projektů k výstavbě nového 
objektu a rekonstrukci budovy „Zámeček“. V obou objektech budou pro klienty 
vybudovány byty. PO těchto úpravách klesne kapacita DOZP na 50 klientů. 

 
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. 
Domov důchodců Čížkovice 

 poskytování sociální služby domovy se zvláštním režimem pro okruh osob se 
stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence. 

Domov důchodců Milešov 

 poskytování sociální služby domovy se zvláštním režimem pro okruh osob se 
stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence. 

Domov důchodců Libochovice 

 poskytování sociální služby domovy pro seniory. 

Domov U Trati Litoměřice 

 poskytování sociální služby domovy pro seniory (převážně mobilní klienty s nižší 
mírou závislosti na pomoci jiné fyzické osoby). Postupné ukončování sociální služby 
domovy pro osoby se zdravotním postižením.  
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Domov sociální péče Chotěšov 

 poskytování sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením. 

Domov Na Pustaji Křešice 

 poskytování sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením. 

Domov sociální péče Skalice 

 poskytování sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením. 

Domov Na Svobodě Čížkovice 

 poskytování sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, včetně 
rozvoje „Dětských skupin“. 

Centrum sociální pomoci Litoměřice - Chráněné bydlení  

 poskytování sociální služby chráněné bydlení. 

CSP Litoměřice STD Cestou integrace 

 sociálně terapeutické dílny. 

Manželská a předmanželská poradna Litoměřice 

 poskytování sociální služby odborné sociální poradenství se zaměřením na 
manželské a rodinné poradenství rozšířit o odborné sociální poradenství pro klienty 
chráněného bydlení - služba je poskytována pro okruh osob: osoby v krizi, rodiny 
s dítětem/dětmi a senioři. 

 
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o.  

 poskytování sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením s cílovou 
skupinou zařízení jsou osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným 
postižením. Zařízení se specializuje na problematiku těžce tělesně postižených 
dospělých občanů na základech subsidiarity a integračních procesů završených 
inkluzí a vycházet z individuálních potřeb uživatelů služeb, respektuje jejich 
svobodnou volbu, nezávislost, samostatnost a dodržuje jejich práva. Podporuje 
zachování a udržování dosavadního běžného způsobu života uživatelů, vytvářet 
podmínky pro využívání běžně dostupných zdrojů a veřejných institucí. Dále 
podporuje využívání přirozených vztahových vazeb uživatele a pomáhat při zapojení 
do místního společenství a společenského života.  

 
Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. 
Domovy sociálních služeb Litvínov - pracoviště Zátiší 

 poskytování sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné 
bydlení a sociálně terapeutické dílny  

 započít aktivity vedoucí k poskytování sociální služby chráněné bydlení (pro skupinu 
stávajících klientů) – v Zastupitelstvu Ústeckého kraje ze dne 24. 4.2017, pod 
usnesením č. 028/4Z/2017 – schválen „Transformační plán DSS Litvínov, p.o.“. 
V návaznosti na již zrealizovanou první etapu transformace z let 2014-2016 
pokračovat ve snižování kapacity služby ústavního typu a poskytnout klientům 
s mentálním postižením či s kombinovanými vadami možnost využití služeb 
s komunitními prvky v přirozeném prostředí majoritní společnosti. 

 od 1. 1. 2018 poskytovat 7 klientům/klientkám službu DOZP v domácnostech 
v objektu Husova 104, Litvínov. 

 od 1. 1. 2018 se zvýšil počet jednolůžkových pokojů pro klienty služby DOZP 

 pokračování  v započatých aktivitách vedoucích k poskytování sociální služby 
chráněné bydlení pro další stávající klienty) – v Zastupitelstvu Ústeckého kraje ze dne 
24. 4.2017, pod usnesením č. 028/4Z/2017 – schválen „Transformační plán DSS 
Litvínov, p.o.“. 
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 v roce 2018 byly zajištěny všechny administrativní kroky se zahájením poskytování 
11 klientům službu chráněné bydlení v individuálních domácnostech v běžné 
zástavbě v lokalitě Litvínov, a to s účinností od 1. 1. 2019 

Domovy sociálních služeb Litvínov – pracoviště Křížatecká 

 poskytování sociální služby domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem pro 
okruh osob se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence 

 rozvoj projektu Důstojný život až do konce s cílem poskytovat i paliativní péči 
 

Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. 

 poskytování sociální služby domovy pro seniory  

 postupné ukončování poskytování sociální služby - domovy pro osoby se zdravotním 
postižením  

 poskytování sociální služby domovy se zvláštním režimem pro okruh osob se 
stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence 

 
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o. 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň 

 poskytování sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením s cílovou 
skupinou osoby od 3 let věku se všemi stupni mentálního postižení, které může být 
kombinováno s tělesným, smyslovým a zdravotním postižením (poruchy příjmu 
stravy)  

 v roce 2018 byly zajištěny všechny administrativní kroky se zahájením poskytování 
nové sociální služby chráněné bydlení. V současné době je prováděna rekonstrukce 
objektu, který kraj v roce 2018 získal do vlastnictví.  

Domov pro seniory a domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov 

 poskytování sociální služby domovy pro seniory  

 poskytování sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením – je plněno, 

 poskytování sociální služby domovy se zvláštním režimem (pro okruh osob se 
stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence). 

 
b) Oblast stavebně technická 

Pokračovat v započaté přípravné fázi vedoucí k realizaci investiční akce „Centrum 
sociální pomoci Litoměřice, p. o. – Výstavba nového objektu pro pobytovou sociální 
službu s cílovou skupinou senioři (osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí)“. 
Předpokládané dokončení výstavby objektu cca v roce 2020. Realizací výše uvedené 
investiční akce dojde k opuštění památkově chráněných objektů v zařízení Domov 
důchodců Milešov. 

Investiční akce s nárokem na rozpočet kraje byly realizovány v souladu se závěry 
a doporučeními uvedenými v materiálu Sociální služby zabezpečované příspěvkovými 
organizacemi Ústeckého kraje – situační přehled. V této oblasti byla v roce 2018 
realizována řada investičních akcí s realizací úspor zaměřených na co nejhospodárnější 
provoz všech vybraných zařízení sociálních služeb, které chce kraj nadále provozovat, 
zvláště pak v oblasti energetických úspor či dalších provozních úspor. Všechny 
organizace obdržely formou věcného daru od ČEZ, a.s. elektromobily včetně dobíjecích 
stanic a souvisejících stavebních prací v celkové hodnotě 17 850 tis. Kč 

Hodnocení stavu ostatních přijatých záměrů a doporučení za období 2018 pro 
oblast stavebně technickou. Plány následující období včetně Smart Regionu jsou 
uvedeny v revidovaném situačním přehledu.  

 
Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. 
Středisko Šluknov 
Budova č.p.631:  
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 v roce 2018 bude dokončena rekonstrukce ubytovací části, vzniknou 3 jednolůžkové 
pokoje s vlastním sociálním zařízení a 6 dvoulůžkových pokojů. Sociální zařízení 
bude společné vždy pro dva pokoje. 

Budova č.p. 723:  

  vybudování bezbariérového přístupu – doposud nerealizováno z důvodu nedostatku 
finančních prostředků,  

  Vnitřní komunikace areálu: celková rekonstrukce – počátkem roku 2016 byla 
dokončena, a to včetně splaškové kanalizace. 
V roce 2015 byla provedena oprava plynového topení včetně rozvodů na budovách 
č.p.631, 630 a údržbářské dílně. V letošním roce bude dokončena oprava schodiště 
a dvou teras pavilonu č. 2.  

Středisko Krásná Lípa 

V roce 2018 nebyly realizovány žádné investiční akce 
 
Domov Severka Jiříkov, p.o. 
Vzhledem k tomu, že zařízení prošlo celkovou rekonstrukcí, nebyly ve sledovaném 
období realizovány investiční akce. 
 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o. 

 září 2018 dokončena investiční akce rekonstrukce objektu č.p.118 v rámci výzvy č. 30 
- podpora z Integrovaného regionálního operačního programu. 

  probíhá schvalovací proces stavebního projektu na demolici a výstavbu objektu 
č.p. 122 za účelem vzniku bezbariérového ubytovacího prostoru o 4 domácnostech 
pro klienty vyžadující vysokou míru podpory  s ohledem na plnění schváleného Plánu 
transformace  a humanizace sociální služby – snaha o podání žádosti do další výzvy 
navazující na výzvu  č. 30 – podpora z Integrovaného regionálního operačního 
programu ( září - listopad 2018) 
 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p.o. 
Zařízení DOZP Stará Oleška 

  rekonstrukce elektroinstalace v hlavní budově vč. rozvodny - zařazeno do rozpočtu 
kraje – zahájeno projektem v roce 2017 - dokončeno v 10/2018 

  probíhá rekonstrukce elektroinstalace vč. rozvodny 

Zařízení DOZP Česká Kamenice 

  probíhá oprava střechy památkově chráněného objektu č.p. 2. 
 
Domov bez hranic Rumburk, p. o. 

  započaly přípravné fáze k rekonstrukci střechy na objektech DOZP a chráněného 
bydlení v Rumburku 

 
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice 

 nebyl požadavek do oblasti investic. 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa 

  dokončena celková rekonstrukce objektu, všech jeho pavilonů.  

  Zpravovat projektovou dokumentaci pro objekt - Budova č.p. 1738, Teplice, ul. 
Mikoláše Alše. Byla podána žádost o nákup pozemku o výměře 686 m2 na pozemku 
p.p.č. 2009/1 – sousedící pozemek v těsné blízkosti budovy z důvodu povinnosti 
údržby prostorů v těsné blízkosti objektu. 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice 
Štursova 25 
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  rekonstrukce nově zakoupeného objektu určeného pro chráněné bydlení – 5 lůžek. 
Zastupitelstvem Ústeckého dne ze dne 23. 10. 2017 byla schválena koupě objektů 
ul. Štursova 25 a 27 - zpracována projektová dokumentace, bylo zažádáno o 
stavební povolení a v roce 2019 proběhne rekonstrukce objektu. 

Štursova 27 

  přemístění dětské domácnosti z nájemního ubytování na adrese Na Výrovce v dubnu 
2018. V této souvislosti příprava ubytovacích prostor, běžná údržba. 

Denní stacionář Úsměv 

 realizována oprava WC a sociálního zařízení ekonomický úsek, oprava WC a 
sociálního zařízení klientů v přízemí; oprava rovných střech včetně okapů, dokončení 
výměny oken, oprava fasády včetně svodů 

 
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. 
Domov důchodců Dubí 
Objekt v ul. Na Výšině  

 zateplení budovy vč. zateplení střechy začíná se realizovat z fondu EU      
Objekt v ul. Ruská 
V roce 2018 nebyly realizovány žádné investiční akce. 
Domov důchodců Teplice 

 rekonstrukce plynové kotelny – krajem přidělen investiční účelový příspěvek – 
realizace v 2018. 
 

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. 
Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova 

 oprava podlahové krytiny - domečky  

 oprava koupelen klientů v budově č. 3  

 oprava dřevěného obložení chodby  

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves v Horách: 
V roce 2018 nebyly realizovány žádné investiční akce. 
 
Domov „Bez zámků“ Tuchořice, p. o. 
Tuchořice č.p.1 -  zámeček 

 dokončení projektu rekonstrukce budovy „Zámeček“, který zvýší kvalitu poskytování 
sociální služby a bude tak naplněn materiálně technický standard. V této budově by 
pak žilo v bytových jednotkách 16 klientů. (Etapa II.) 

Hospodářský objekt teletníku  

  dokončení demolice budovy „Teletník“ (Etapa I.) 

  započetí prací na projektu nového objektu, kde kromě administrativní a volnočasové 
aktivity, vzniknout bytové jednotky pro klienty s vyšší mírou podpory v kapacitě 18. 
(Etapa III.) 

 zahájení procesu revitalizace objektů zámečku a nové budovy zapojení se do výzvy 
z IROP 

 
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. 
Domov důchodců Čížkovice 

  nebyl požadavek do oblasti investic 

Domov důchodců Milešov 

  z důvodu příprav výstavby nového objektu a opuštění památkově chráněných objektů 
v Milešově nebyl požadavek do oblasti investic 

Domov důchodců Libochovice 
V roce 2018 nebyly realizovány žádné investiční akce. 
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Domov U Trati Litoměřice 
Veškeré investiční akce (mimo běžné údržby a nutných oprav) byly v minulosti odloženy 
z důvodu plánovaného převodu zřizovatelské funkce - převedením Domova U Trati 
Litoměřice do majetku jiného poskytovatele sociálních služeb. S ohledem na priority 
kraje, nepřevádět svůj majetek v sociální oblasti do majetku jiného poskytovatele, budou 
jednotlivé investiční akce průběžně realizovány. 

Domov sociální péče Chotěšov 

  nebyl požadavek do oblasti investic 

Domov Na Pustaji Křešice 

  nebyl požadavek do oblasti investic 

Domov sociální péče Skalice 

  nebyl požadavek do oblasti investic 

Domov Na Svobodě Čížkovice 
Budova A  

 dokončena rekonstrukce střechy, zateplení podkroví, oprava komínů a lávek, výměna 
střešních oken  

 druhá etapa výměny dřevěných oken za plastová (cca. 85 oken) včetně venkovních 
rolet – součást celkové rekonstrukce budovy A – v realizaci 2018. 

 revitalizace zahrady vedoucí ke zkvalitnění poskytovaní sociální služby 
 
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o.  

  Revitalizace historické zahrady ÚSP Snědovice po které dojde ke zkvalitnění života 
nejen  uživatelů ÚSP Snědovice, ale i občanů obce Snědovice a přilehlého okolí. 
Zahrada bude sloužit uživatelům i široké veřejnosti k využití volného času, setkávání 
generací, čímž dojde i k zvýšení prestiže nejenom vlastní organizace, ale i sociálních 
služeb Ústeckého kraje. Tato akce bude financována z projektů ve Specifickém cíli 
4.4 OPŽP.  

 
Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. 
Domovy sociálních služeb Litvínov - pracoviště Zátiší 
Vzhledem k tomu, že objekty jsou ve velmi dobrém technickém stavu, nebyla potřeba 
realizace investičních akcí.  
 
Domovy sociálních služeb Litvínov – pracoviště Křížatecká 

 revitalizace zahrady vedoucí ke zkvalitnění poskytovaní sociální služby – dotace 
z Operačního programu životní prostředí 

 
Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. 
Objekt ul. Javorová 

 celková výměna požárního schodiště u budovy v ul. Javorová čp.102  

 rekonstrukce kotelny  

Objekt ul. Okružní 

 rekonstrukce kotelny  
 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Kadaň a Mašťov, p. o. 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň 
Objekt ul. Březinova  

 vybudování náhradního zdroje k evakuačnímu výtahu  

 rekonstrukce vnitřních elektrorozvodů  

 vybudování letní sprchy a mlhoviště – v realizaci 
Objekt ul. Dvořákova 
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 provedena rekonstrukce elektrorozvodů v celé budově  

 odstranění pronikání vlhkosti do objektu 

Domov pro seniory a domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov 

 částečná realizace oplocením pozemku okolo hlavní budovy DpS proběhne v roce 
2018 

 dokončení rekonstrukce vnitřních elektrorozvodů 

 dokončení terénních úprav a zpevnění ploch 

Doporučení k zavádění standardů kvality v sociálních službách  

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.  

Doporučení k možnostem rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem  

Na základě uloženého úkolu usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 022/9Z/2017 ze 
dne 11. 12. 2017, PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA,1. náměstkovi hejtmana Ústeckého 
kraje, byl zpravován materiál SOCIÁLNÍ SLUŽBY zabezpečované příspěvkovými 
organizacemi ÚSTECKÉHO KRAJE (Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování 
sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2018) – tato zpráva. 

V roce 2018 byla pracovní skupinou Strategie rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje 
provedena revize materiálu - Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi 
Ústeckého kraje (situační přehled) z roku 2013 o možnost chytrých řešení (Smart regiony) – 
samostatná příloha k této zprávě. Tento materiál se doporučuje použít jako výchozí podklad 
pro realizaci investičních záměrů v oblasti pobytových zařízení zřizovaných Ústeckým krajem 
a realizaci záměrů dalšího poskytování sociálních služeb v příspěvkových organizací 
zřizovaných krajem v oblasti sociální. 


