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Vážená paní Fünfkirchlerová, 
 
vzhledem k povinnosti žadatele o dotaci na rekonstrukci objektu z výzvy č. 82 Integrovaného 
regionálního operačního programu (dále IROP) předložit k žádosti povinné přílohy Vás zdvořile 
žádáme o vydání souhlasného stanoviska s projektem  a příslibu k vydání pověření k zajištění 
dostupnosti sociální služby Krajského úřadu Ústeckého kraje, který je subjektem vydávajícím 
střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje. Prosíme Vás o vyplnění přiloženého formuláře 
k projektu Nízkoprahové denní centrum a noclehárna pro ženy – rekonstrukce a vybavení.  
 
Projektová dokumentace byla zhotovena v červenci 2018, rekonstrukce objektu, ve kterém je nyní již 
v provozu noclehárna pro muže, je plánována na r. 2019 (v objektu jsou k dispozici nevyužité 
místnosti, v nichž by měly být poskytovány služby nízkoprahového denního centra a noclehárny pro 
ženy). Poskytovatelem služeb by měla být organizace K srdci klíč, o. p. s., které je již nyní objekt 
statutárního města Chomutova vypůjčen na základě smlouvy o výpůjčce. Tato organizace připravuje 
žádost o dotaci na realizaci projektu týkajícího se provozu služeb v Operačním programu 
Zaměstnanost, ke které je povinna přiložit právní akt o přiznání dotace na rekonstrukci zařízení 
poskytujícího služby. Služba nízkoprahového denního centra i rozšířená služba noclehárny o cílovou 
skupinu žen by měla být poskytována nejpozději od 1. 1. 2020. 
 
Žádáme Vás o vydání souhlasného stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje k rozšíření služeb 
noclehárny (formulář v příloze). V současné době jsou organizací K srdci klíč, o. p. s., poskytovány 
služby noclehárny pro 10 mužů, rekonstrukce se bude týkat rozšíření služby o 2 lůžka pro cílovou 
skupinu žen, služba by tedy měla být od 1. 1. 2020 poskytována pro 12 klientů. 
 
Dále Vás žádáme o příslib Krajského úřadu Ústeckého kraje (formulář není k dispozici, lze ovšem 
doplnit do formuláře souhlasného stanoviska s projektem) vydat od 1. 1. 2020 Pověření k zajištění 
dostupnosti sociální služby nízkoprahového denního centra s okamžitou kapacitou 2 klientů a 
skupinovou kapacitou 12 klientů.   
 
V Rozvojové síti pro rok 2019 jsou k dispozici kapacity pro službu nízkoprahového denního centra 
v počtu 2 klientů, pro služby noclehárny místa pro 4 klienty, zpočátku bude ovšem zažádáno o 
navýšení kapacity v počtu 2 klientů.  
 
Předem Vám velmi děkujeme za zaslání stanoviska i příslibu, abychom dokument mohli předložit 
k žádosti o dotaci na rekonstrukci objektu pro služby nízkoprahového denního centra a noclehárny 
v Chomutově. 
 
Přeji Vám hezký den. 
 
Se srdečným pozdravem 
Jana Hronová  
 
 

Mgr. Jana HRONOVÁ 
Vedoucí Centra komunitního plánování, 
Školní pěšina 5249, Chomutov 
j.hronova@chomutov-mesto.cz 
Mobil: 607 055 523 
www.chomutov-mesto.cz 
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Toto sdělení není nabídkou k uzavření smlouvy a ani se nejedná o souhlas s uzavřením smlouvy. Každá smlouva musí být uzavřena v 
písemné formě a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.    
Tento e-mail včetně příloh je určen výhradně pro potřeby jeho adresáta/ů. Pokud Vám byl omylem doručen, uvědomte odesílatele jeho 
vrácením a ve svém informačním systému jej vymažte. 
 
P. S. Na závěr zasílám výtah z žádosti o dotaci týkající se rekonstrukce objektu pro provoz výše 
zmiňovaných sociálních služeb: 

K srdci klíč, obecně prospěšná společnost, provozuje sociální službu noclehárny dle § 63 zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v objektu na adrese Kochova 3957, 430 01 Chomutov. 

Sociální služba nízkoprahového denního centra není v Chomutově poskytována, společnost K srdci klíč ji 

provozuje v Praze, druhé nejbližší místo poskytování zmíněné služby je v Klášterci nad Ohří organizací Naděje.  

Kapacita služby noclehárny v daném místě: počet lůžek – 10 (cílová skupina muži) – záměrem projektu je 

navýšení stávající kapacity lůžek na 12, z čehož budou 2 nová lůžka využívána ženami. 

Kapacita služby nízkoprahového denního centra v daném místě: počet míst 0 – záměrem projektu je zřízení 

služby s okamžitou kapacitou 2 pracovníků, kteří se budou moci věnovat 2 klientům v jednom okamžiku a 

skupinovou kapacitou 12 uživatelů. 

Posláním služby noclehárny i nízkoprahového denního centra je prostřednictvím ambulantní služby spojené 

s poskytnutím přístřeší umožnit uživatelům řešit vlastní nepříznivou situaci a pomáhat jim snižovat jejich závislost 

na systému sociální pomoci. Snahou je podpořit schopnosti a dovednosti klientů, aby se dokázali začlenit zpět do 

pracovního procesu a získat samostatné bydlení. Zároveň jsou podporováni ke zvýšení své samostatnosti, 

sebevědomí, odpovědnosti a k posílení svých kompetencí.   

Služba noclehárny je v současné době poskytována mužům od 18 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální 

situaci spojené se ztrátou bydlení, služba nízkoprahového denního centra není v Chomutově poskytována.  

Forma sociálních služeb noclehárny a nízkoprahového denního centra: 

 Ambulantní 

 

Služba noclehárny dle § 63 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je poskytována denně od 19:00 hod. 

večer do 7:00 hod. ráno a obsahuje tyto základní činnosti:  

 zajištění pomoci při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  

 poskytnutí přenocování    

 

Služba nízkoprahového denního centra dle § 61 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, bude 

poskytována denně od 8:00 do 13:00 hod. a od 14:00 hod. do 18:00 hod. a bude obsahovat tyto základní 

činnosti:  

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí 

 
Cílem projektu je zvýšení kvality služeb noclehárny pro cílovou skupinu žen a zvýšení dostupnosti služeb 
noclehárny i nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší (počet poskytovaných druhů sociálních 
služeb) v Chomutově. V rámci projektu bude podpořena infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociálních 
služeb, přičemž podporované aktivity povedou k inkluzi sociálně vyloučených osob, či sociálním vyloučením 
ohrožených osob, cílovou skupinou budou konkrétně ženy v noclehárně a osoby v nízkoprahovém denním 
centru nacházející se v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou přístřeší.  
Rekonstrukcí objektu Kochova 3957, jednopodlažní budovy, realizací venkovních úprav a pořízením vybavení 
dojde k vytvoření rozšířeného zázemí pro cílovou skupinu žen stávající služby noclehárny a ke vzniku zázemí pro 
cílovou skupinu osob bez přístřeší (Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci), budou tak vytvořeny 
podmínky pro kvalitnější poskytování služby noclehárny.  Zároveň bude díky rozšířenému zázemí možné navýšit 
stávající kapacitu služby noclehárny a zavést kapacity v nové službě nízkoprahového denního centra (Kapacita 
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služeb a sociální práce), čímž dojde ke zvýšení dostupnosti služeb pro novou cílovou skupinu žen a osob bez 
přístřeší obzvláště ve vazbě na sociálně vyloučenou lokalitu. 

 
 
 


