
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: 20.10

20. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 6. 2019

Věc:
SeneCura – vydání budoucího příslibu kraje

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení žádosti o vydání budoucího příslibu Ústeckého kraje ve věci zařazení kapacity 25 lůžek nové 
služby domov se zvláštním režimem do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje v souladu s 
Metodikou zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje čl. XII. Vyjádření kraje k projektům bod 4.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 19. 6. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 20. 6. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

20.10-1 Název: Bod 20.10 priloha 1.pdf Žádost o vydání souhlasného 
stanoviska U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

Předložené informace uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu.

B) rozhoduje

O vydání nesouhlasného stanoviska pro poskytovatele sociálních služeb SeneCura ve znění:

Ústecký kraj nezařadí po dokončení vhodných prostor a zaregistrování sociální služby domov se zvláštním 
režimem do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje kapacitu 25 lůžek nové sociální služby, 
nebudou-li tomu bránit legislativní podmínky. Služba nezařazená do Základní sítě sociálních služeb 
Ústeckého kraje neobdrží "Pověření Ústeckého kraje č. … k zajištění dostupnosti poskytování sociálních 
služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje".



C) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, informovat žadatele o výsledku rozhodnutí dle 
bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2019



Důvodová zpráva:
Dne 28. 5. 2019 obdržel Ústecký kraj nabídku spolupráce při vzniku sociální služby od společnosti SeneCura 
SeniorCentrum Terezín zastupované panem Ivanem Černovským, viz příloha č. 1 tohoto materiálu. Nabídka 
spolupráce se týká zřízení sociální služby domov se zvláštním režimem pro cílovou skupinu osob s 
chronickým duševním onemocněním a etylickou demencí pro osoby starší 19 let. Tato služba by měla 
kapacitu 25 lůžek pro klienty z Ústeckého kraje. Společnost SeneCura uvádí, že by nesla investiční náklady 
na zřízení prostor pro uvedenou sociální službu a odhaduje, že by kapacitu 25 lůžek bylo možné využívat od 
roku 2021. Tento záměr SeneCura požaduje projednat v orgánech Ústeckého kraje.

Zaslání žádosti o budoucí příslib kraje předcházela jednání s odborem sociálních věcí Krajského úřadu 
Ústeckého kraje. Dne 15. 11. 2018 proběhlo na Krajském úřadu Ústeckého kraje jednání, předmětem kterého 
byla diskuze o možnostech navázání spolupráce, konkrétně možnosti zařazení nové služby do Základní sítě 
služeb Ústeckého kraje a s tím spojené získání finančních prostředků na provoz služby. Zástupci SeneCury 
přednesli svůj návrh na zřízení služby domov se zvláštním režimem pro maximální počet 25 lůžek. Další 
jednání proběhlo dne 2. 5. přímo u poskytovatele SeneCura v Terezíně, který zde zřizuje dvě sociální služby, 
které nejsou zařazeny do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.

Dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, se v domovech se zvláštním 
režimem poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického 
duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou 
demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních 
služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Hlavním cílem kraje je vytvoření Základní sítě kraje v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající 
místní dostupností, dále pak zaměření se na regulaci vzniku nových sociálních služeb. Zařazením sociální 
služby do Základní sítě kraje kraj deklaruje, že sociální služba je potřebná a financovatelná z veřejných zdrojů 
s ohledem na výši finanční podpory stanovenou v rámci přidělené dotace.

Dle Metodiky zajištění služeb Ústeckého kraje je od 1. 1. 2019 je přistoupeno až do odvolání k zastavení 
rozšiřování Základní sítě sociálních služeb, tzn., že až do odvolání nebude docházet k zařazování nových 
sociálních služeb do Základní sítě, navyšování individuálních kapacit, skupinových kapacit, počtu lůžek a 
navyšování úvazků pracovníků v přímé péči.

Bod 3. d) Metodiky zajištění služeb Ústeckého kraje uvádí výjimku z opatření zamezujícímu změnám v 
Základní síti sociálních služeb, dle které je možné udělení výjimky z opatření. Výjimka je možná, pokud má 
poskytovatel v úmyslu zřídit novou sociální službu pro specifickou cílovou skupinu, která je definována v 
aktuálně platném Střednědobém plánu sociálních služeb nebo Akčním plánu sociálních služeb jako cílová 
skupina, pro kterou je zajištění služeb v kraji nedostatečné. Žádost o zařazení nové služby (příp. navýšení 
kapacity stávající služby) pro specifickou cílovou skupinu je možné podat pouze ve výjimečných případech, 
po řádném zdůvodnění potřebnosti a předchozí domluvě s odborem sociálních věcí Krajského úřadu 
Ústeckého kraje.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2019-2021 (dále jen „Střednědobý plán“) uvádí 
specifické cílové skupiny v kapitole V. Strategická část – společné cíle a opatření. Prvním cílem ve 
Střednědobém plánu je Podpora specifických cílových skupin, která spočívá v podpoře služeb zaměřených 
na těžce umístitelnou klientelu. Jedná se například o tyto cílové skupiny: klienti s duálními diagnózami, osoby 
s poruchou autistického spektra, chronická duševní onemocnění, osoby s etylickou demencí, nízkopříjmoví 
senioři apod. Pobytové služby by měly v souladu s materiálně – technickým standardem. Ze zkušeností 
poskytovatelů sociálních služeb, pracovníků dalších institucí a z výstupů pracovních skupin vyplývá, že není 
dostatečná kapacita pro tyto cílové skupiny v Ústeckém kraji.

Strategie reformy psychiatrické péče uvádí, že klíčová opatření reformy zahrnují vznik Center duševního 



zdraví jakožto nového pilíře poskytování psychiatrické péče s návazností na sociální oblast, a dále pak 
opatření vedoucí k rozšíření sítě poskytovatelů psychiatrické péče včetně návazných služeb. Přestože je 
předpokladem pro úspěšnou reformu posílení terénních a ambulantních sociálních služeb pro osoby s 
duševním onemocněním, s přechodem klientů z dlouhodobé lůžkové péče v psychiatrických léčebnách se 
počítá s tím, že ne všechny osoby s chronickým duševním onemocněním v Ústeckém kraji budou moci 
využívat tyto typy služeb. Určitá část klientů potřebuje nepřetržitou péči a není možné jejich setrvání v 
přirozeném prostředí ani s pomocí terénních a ambulantních služeb. Právě pro ně je vznik domova se 
zvláštním režimem velmi důležitý.

Cílovou skupinu v domovech se zvláštním režimem v Ústeckém kraji by v rámci Transformace psychiatrické 
péče měly tedy tvořit osoby trpící poruchami kognitivních funkcí - paměť, všeobecné zpracování informací, 
chápání souvislostí, abstraktní a logické myšlení a uvažování, řešení problémů, schopnost učení, 
rozhodování, plánování a organizování činností, motivace, poznávání, používání předmětů a orientace v 
prostoru a čase, kteří opouštějí po dlouhodobých hospitalizacích psychiatrické nemocnice / léčebny a kteří v 
důsledku svého onemocnění nejsou schopni aktuálně vést samostatný život bez pravidelné podpory a 
pomoci, kterou již nelze zajistit ambulantními či terénními službami.

Předpokládáme, že v období mezi roky 2020 – 2022 bude celkem 35 osob s dlouhodobým duševním 
onemocněním v Ústeckém kraji potřebovat pobytové sociální služby. V současné době je již v pobytových 
službách typu domov se zvláštním režimem umístěno cca 500 klientů s dlouhodobým duševním 
onemocněním.

Vzhledem k tomu, že by SeneCura zřizovala domov se zvláštním režimem pro cílovou skupinu osob s 
chronickým duševním onemocněním a etylickou demencí, splňovala by podmínku pro udělení výjimky z 
uzavření rozšiřování Základní sítě sociálních služeb. Po splnění podmínek registrace dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, v platném znění, by poskytovatel SeneCura mohl být zařazen do Základní sítě 
sociálních služeb Ústeckého kraje.

Na základě předložené žádosti a výše uvedených informací je předkládáno variantní řešení schválení či 
neschválení výjimky z Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, umožňující zřízení služby 
domov ze zvláštním režimem s kapacitou 25 lůžek.

Vyjádření odboru sociálních věcí:
Odbor sociálních věcí doporučuje vydání souhlasného stanoviska pro poskytovatele SeneCura.

Tento materiál byl projednán v RÚK dne 19. 6. 2019 a ve Výboru pro sociální věci, bezpečnost a vyloučené 
lokality dne 20. 6. 2019.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petra Lafková,
vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)   Ing. Petra Lafková 19. 6. 
2019

2 Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)   Mgr. Ing. Miroslav Andrt 
20.6.2019

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 19. 6. 2019


