
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: 11.2

19. zasedání zastupitelstva konané dne 29. 4. 2019

Věc:
Transformační plány Domovů sociálních služeb Litvínov, p. o. a Domovů sociálních služeb Kadaň a 
Mašťov, p. o.

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Potřeba schválení změn v transformačních plánech v souvislosti s časovým posunem realizace 
transformace/humanizace.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 10. 4. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení:          

Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 25. 4. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

11.2-1 Název: Bod 11.2 priloha 1.pdf Transformační plán Domovů 
sociálních služeb Litvínov U

11.2-2 Název: Bod 11.2 priloha 2.pdf
Transformační plán Domovů pro 
osoby se zdravotním postižením 
Kadaň

U

11.2-3 Název: Bod 11.2 priloha 3.pdf Vyhodnocení Transformačního plánu 
Domovů sociálních služeb Litvínov U

11.2-4 Název: Bod 11.2 priloha 4.pdf
Vyhodnocení Transformačního plánu 
Domovů pro osoby se zdravotním 
postižením Kadaň

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje



dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu 
Transformačního plánu Domovů sociálních služeb Litvín, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a 
Transformačního plánu Domovů pro osoby se zdravotním postižením Kadaň, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu.

Důvodová zpráva:
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 028/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 byl schválen Transformační 
plán Domovů sociálních služeb Litvínov a č. 013/12Z/2018 ze dne 23. 04. 2018 byl schválen Transformační 
plán Domovů pro osoby se zdravotním postižením Kadaň.
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace (dále jen DSS Litvínov, p. o.), zpracovala 
transformační plán, jehož dlouhodobým záměrem je, 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. Nově vzniklé komunitní služby budou mít podobu domácností s 
nízkým počtem obyvatel v lokalitách, které klientům nabídnou dostatek možností k využívání veřejných a 
návazných služeb. Při poskytování sociální služby klientům ve stávajícím zařízení uplatnit ve zvýšené míře 
principy humanizace s možností jejich větší participace na podobě a využívání služby.
V rámci transformačního procesu bude provedena rekonstrukce prostor DSS Litvínov, p. o., konkrétně na 
zařízení v ulici Křížatecká 16 a na zařízení v ul. Zátiší 177. Investiční záměr byl předložen spolu s Investičním 
plánem a Rozpočtovým výhledem na období 2018 – 2022 ke schvalovacímu procesu. Na žádné další činnosti 
vyplývající z Transformačního plánu DSS Litvínov, p. o., jako např. dovybavení nově vzniklých prostor, nejsou 
finanční prostředky od zřizovatele požadovány. Transformační plán dále počítá s přestěhováním 18 klientů s 
vysokou mírou podpory z DOZP v ulici Zátiší do nových prostor, které budou DSS Litvínov, p. o., pronajaty. K 
rekonstrukci těchto prostor využije jejich majitel výzvy č. 49_Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem 
sociálního začleňování II, z Integrovaného regionálního operačního programu.
Přestože byly vypracovány stavební plány pro rekonstrukci, nepodařilo se na ni získat včas finanční podporu. 
Tato podpora byla schválena až na konci roku 2018, což je příčinou změny původního transformačního plánu 
(především v návaznosti na změny termínů dílčích aktivit). Posunul se tak nejen termín začátku poskytování 
služby DOZP komunitního typu pro 18 klientů, ale i termín ostatních navazujících etap (poskytování služby 
DZR pro 20 klientů v budově v ul. Zátiší a humanizace stávajících prostor DpS a DOZP) a tím i celá realizace 
plánu. Úkoly, které se v plánovaném období podařilo realizovat, jsou obsaženy v hodnotící zprávě, která je 
přílohou č. 3 předloženého materiálu.

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace, zpracovala transformační plán, jehož 
záměrem je, transformace služby ústavního typu a poskytnout klientům s mentálním postižením či s 
kombinovanými vadami možnost užívání služeb s komunitními prvky v přirozeném prostředí majoritní 
společnosti. Nově vzniklá komunitní služba bude mít podobu domácnosti s nízkým počtem obyvatel v 
lokalitách, které klientům nabídnou dostatek možností k využívání veřejných a návazných služeb. Při 
poskytování sociální služby klientům ve stávajícím zařízení uplatnit ve zvýšené míře principy humanizace s 
možností jejich větší participace na podobě a využívání služby.
V rámci transformačního procesu bude provedena rekonstrukce nově zakoupeného objektu, kde bude 
poskytována nová sociální služba komunitního typu chráněné bydlení s kapacitou 8. V důsledku zdlouhavého 
zprocesování všech úkonů spojených s odkoupením objektu a jeho převedením do majetku Ústeckého kraje 
(předání klíčů příspěvkové organizaci od objektu proběhlo v říjnu 2018), došlo k výraznému časovému 
posunu v realizaci plánovaných dílčích aktivit, které na sebe navazují (zejména pak, zadání projektové 
dokumentace, vyhlášení výběrového řízení a následná rekonstrukce objektu), což je příčinou změny 
původního transformačního plánu, především v návaznosti na změny termínů realizace těchto aktivit.
Další podstatnou změnou transformačního plánu je odstoupení od zajištění cvičného bytu jako dalšího místa 
poskytování služby v rámci DOZP Kadaň. V nabídce realitních kanceláří byly pouze byty ve vyloučené lokalitě 
Kadaně, popř. byty finančně náročné. Nácviky klientů v péči o vlastní osobu a domácnost budou probíhat i 
nadále v rámci jednotlivých domácností na zařízení. Úkoly, které se v plánovaném období podařilo realizovat, 
jsou obsaženy v hodnotící zprávě, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Bc. Věra Běhounková,
odbor sociálních věcí PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)



Schvalovací cesta:

1 Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)   Ing. Petra Lafková 12. 4. 
2019

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   Mgr. Martin Klika MBA 
16.4.2019

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 12. 4. 2019


