
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 11.7

16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018

Věc:
Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, p.o. - žádost o vydání souhlasného stanoviska

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Souhlasné stanovisko v rámci výzvy č. 82 IROP – Rozvoj sociálních služeb v SVL II., poskytovatele 
sociálních služeb s názvem Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, p.o. se sídlem Filipov 65, 407 
53 Jiříkov, IČ 47274581, a k jejímu zařazení plánované služby týdenního stacionáře do Základní sítě 
sociálních služeb Ústeckého kraje.

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: 

11.7-1 Název: bod 11.7 priloha 1.pdf Žádost o vydání souhlasného 
stanoviska U

11.7-2 Název: bod 11.7 priloha 2.pdf Souhlasné stanovisko subjektu U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

Předložené informace uvedené v přílohách 1 až 2 tohoto usnesení.

B) rozhoduje

V návaznosti na část XII. bod 4 Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje o vydání 
souhlasného stanoviska pro Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, p. o. ve znění: Ústecký kraj 
zařadí po ukončení realizace projektu z dotačního programu IROP výzvy č. 82_Rozvoj sociálních služeb v 



sociálně vyloučených lokalitách II. do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje u organizace 
Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, p. o. kapacitu nové sociální služby týdenní stacionáře ve 
výši 14, nebudou–li tomu bránit legislativní podmínky. Služba zařazená do Základní sítě sociálních služeb 
Ústeckého kraje obdrží Pověření Ústeckého kraje č. …. k zajištění dostupnosti poskytování sociálních 
služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.

C) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstku hejtmana Ústeckého kraje informovat žadatele o výsledku 
rozhodnutí dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 21. 12. 2018



Důvodová zpráva:
Dne 31. 10. 2018 obdržel odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje pod JID 
173084/2018/KUUK žádost ředitele Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, p. o., Ing. Bc. Jana 
Sembdnera, o vydání souhlasného stanoviska subjektu kraje v rámci výzvy č. 82 – Rozvoj sociálních služeb v 
SVL II., plánovanou sociální službu týdenní stacionáře pod názvem Centrum sociálních služeb Jiříkov, 
poskytovatele: Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, p. o. se sídlem se sídlem Filipov 65, 407 53 
Jiříkov, IČ 47274581, a k jejímu zařazení do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. Dále dne 26. 
10. 2018 bylo prostřednictvím e-mailu doručen formulář Souhlasného stanoviska subjektu. Záměr o zřízení 
nové sociální služby v rámci kolové výzvy č. 82 poskytovatel konzultoval s vedoucí pracovní skupiny pro 
plánování a rozvoj sociálních služeb z oblasti sociální péče Šluknovského regionu.

Kolová výzva č. 82 IROP „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách II.“ je zaměřena na 
projekty realizované na území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, na jejichž území se nachází 
sociálně vyloučené lokality. Cílem výzvy je podpora infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociální služby. 
Podporován bude nákup, rekonstrukce, či výstavba objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které 
vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické 
základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Podporované aktivity musí vést k inkluzi 
sociálně vyloučených osob, či sociálním vyloučením ohrožených osob, případně zdravotně postižených osob.

Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, p. o. připravuje rekonstrukci objektu č. p. 563/3, ul. 
Londýnská, Jiříkov, ve kterém by se mělo zřídit Centrum sociálních služeb Jiříkov. Projektovou dokumentaci 
připravuje společně s městem Jiříkov. V rámci projektu poskytovatel původně zamýšlel navrženou kapacitu 
dle doporučení projektanta objektu na 14 lůžek týdenního stacionáře, ale následně kapacitu přehodnotil na 16 
lůžek. Zřízením této služby by mělo dojít k navýšení potřebné kapacity v regionu Šluknovska. Avšak v tomto 
regionu je pro rok 2019 vydefinována optimální kapacita pro týdenní stacionáře 14 lůžek.

Dle § 47 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, se v týdenních stacionářích 
poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního 
postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby.

Dle Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje probíhá aktualizace Základní sítě kraje 2x 
ročně. První kolo (podávání žádostí do konce března) je zaměřeno na aktualizaci roku stávajícího, v druhém 
kole (podávání žádostí do konce srpna) se uskutečňuje aktualizace na následující rok. Zpracování Akčního 
plánu probíhá současně s aktualizací Základní sítě kraje a tvorbou Rozvojové sítě. Proces plánování se 
veřejně připomínkuje a veřejnost má tak možnost se k danému materiálu vyjádřit. Prováděcím dokumentem 
SPRSS je na období jednoho roku Akční plán rozvoje sociálních služeb (Dále jen „Akční plán“). Cílem 
Akčního plánu je naplňování priorit regionů, řízení a aktualizace Základní sítě sociálních služeb na území 
kraje (dále jen „Základní síť“), na základě znalosti aktuálních potřeb, a to v souladu s měnícími se zákonnými 
normami a vývojem prostředí v závislosti na finančních prostředcích. Akční plán každý rok pružně reaguje na 
změny ve společnosti a tím spojenými změnami týkající se potřeb obyvatel Ústeckého kraje.

Dle Akčního plánu na rok 2019 je v ORP Rumburk stávající počet lůžek týdenního stacionáře 0, avšak 
optimální počet je 14 lůžek. Poskytovatel Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, p. o. v žádosti o 
budoucí souhlasné stanovisko subjektu uvádí, že plánuje zřídit službu týdenní stacionáře s kapacitou 16 
lůžek. Vzhledem k tomu, že kapacita služby zařazené do Základní sítě musí být v souladu s Akčním plánem, 
je možné zařadit kapacitu pouze 14 lůžek. Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, p. o. má za cíl 
naplnit dlouhodobou poptávku veřejnosti zejména s ohledem na demografický vývoj na Šluknovsku. Jedná se 
o žádoucí prevenčně pobytovou službu, s využitím možnosti odpočinku klientů na lůžku, ovšem s možností 
úzké vazby na své vlastní domácí prostředí. V této službě je poměrně velký rozvojový potenciál, kde se její 
rozvoj předpokládá i v rámci Komunitního plánu Šluknovska. Žadatelem o dotaci z IROPu bude Město Jiříkov.

Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, p. o. ve své žádosti o vydání souhlasného stanoviska 
subjektu uvádí, že termín pro podání projektové žádosti je stanoven na poslední týden v měsíci listopadu 
2018. Tento poskytovatel byl písemně informován ve vyjádření k žádosti o vydání souhlasného stanoviska 
(JID 178223/2018/KUUK) o tom, že žádost musí být projednána v Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 10. 12. 
2018.
Vyjádření odboru sociálních věcí:
Nová pobytová sociální služba týdenní stacionáře má dle odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého 
kraje své opodstatnění. Odbor sociálních věcí tedy v návaznosti na výše uvedené údaje navrhuje doporučit 



ke schválení varianty I., tj. vydání souhlasného stanoviska subjektu s doporučením zařazení po ukončení 
realizace projektu z dotačního programu IROP výzvy č. 82_Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených 
lokalitách II. do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje u Centra sociálních služeb Jiříkov okamžitou 
individuální kapacitu nově plánované sociální služby – týdenního stacionáře ve výši 14 lůžek, nebudou–li 
tomu bránit legislativní podmínky.

Souhlasné stanovisko subjektu bude vydáno pro potřeby organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální 
služby Jiříkov, příspěvková organizace, pro žádost v rámci výzvy IROP č. 82 – „Rozvoj sociálních služeb v 
SVL II.

Materiál byl projednán v Radě Ústeckého kraje dne 21.11.2018 a ve Výboru pro sociální věci, bezpečnost a 
sociálně vyloučené lokality dne 6.12.2018.

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 22. 11. 
2018

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   Mgr. Martin Klika MBA 
25.11.2018

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 22. 11. 2018


