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Věc:
Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji a Základní sítě sociálních 
služeb v Ústeckém kraji na rok 2019

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji platného od 1. 7. 2019 a 
Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019–2021 platné od 1. 7. 2019.

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: 

20.7-1 Název: bod 20.7 priloha 1.pdf Akční plán rozvoje sociálních v 
Ústeckém kraji platný od 1. 7. 2019 U

20.7-2 Název: bod 20.7 priloha 2.pdf Základní a Rozvojová síť sociálních 
služeb na období 2019-2021 U

20.7-3 Název: bod 20.7 priloha 3.pdf

Zápis z jednání Odborné pracovní 
skupiny odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Ústeckého kraje pro 
plánování, kvalitu a financování 
sociálních služeb ze dne 30. 4. 2019

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji platný od 1. 7. 2019, Základní a Rozvojovou síť 
sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 a Zápis z jednání Odborné pracovní skupiny 



odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje pro plánování, kvalitu a financování sociálních 
služeb ze dne 30. 4. 2019 dle příloh č. 1 – 3 tohoto usnesení.

B) schvaluje

a) Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji platný od 1. 7. 2019 dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení;
b) Základní a Rozvojovou síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 dle přílohy č. 2 
tohoto usnesení.

C) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu rady Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění:

a) schváleného Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019 dle přílohy č. 3 
tohoto usnesení;
b) schválené Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 dle 
přílohy č. 2 tohoto usnesení.
c) Zápisu z jednání Odborné pracovní skupiny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje 
pro plánování, kvalitu a financování sociálních služeb ze dne 30. 4. 2019 přílohy č. 3 tohoto usnesení.
Termín: 1. 7. 2019



Důvodová zpráva:
Materiál je předkládán z důvodu schválení strategických dokumentů rozvoje sociálních služeb v Ústeckém 
kraji. Těmito dokumenty jsou:
• Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji platný od 1. 7. 2019
• Základní a Rozvojová síť sociálních služeb Ústeckého kraje 2019 - 2021

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je každoročně provázen Akčním plánem rozvoje sociálních 
služeb, který definuje stávající individuální a optimální kapacity jednotlivých sociálních služeb v regionech.
Dle § 95 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o sociálních službách“), je povinností kraje zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. 
Při zpracování plánu kraj přihlíží k informacím obcí sděleným podle § 94 písm. e) zákona o sociálních 
službách a k údajům uvedeným v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 5 zákona o 
sociálních službách. Povinnost kraje sledovat a vyhodnocovat plnění plánů rozvoje sociálních služeb za 
účasti zástupců obcí, zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou sociální služby 
poskytovány, je zakotveno v § 95 písm. e) zákona o sociálních službách.
Na střednědobém plánování se podílejí pracovní skupiny za jednotlivé regiony. Pracovní skupiny jsou složeny 
jak ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny, tak z řad sociálních pracovníků obcí, 
úřadu práce apod. Krajská koordinační skupina koordinuje a řídí proces plánování sociálních služeb SPRSS, 
svolává a organizuje jednotlivá jednání, navrhuje priority v sociálních službách a zajišťuje přenos informací 
mezi jednotlivými stupni struktury pro plánování a rozvoj sociálních služeb.

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji platný od 1. 7. 2019
Dle vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, Akční plán reaguje na východiska popsaná v analytické části střednědobého plánu a 
obsahuje vždy nejméně náležitosti stanovené v § 39a odst. 3 písm. b). Pokud dochází ke změnám oproti 
schválenému střednědobému plánu, akční plán obsahuje i ty části, ve kterých ke změnám došlo.

Pro podrobný popis regionů a definování kapacit ve vazbě na strategii v jednotlivých regionech byl zpracován 
Akční plán rozvoje sociálních služeb na území Ústeckého kraje (dále jen „Akční plán“), který je pravidelně 
aktualizován.

Cílem Akčního plánu je naplňování stanovených priorit Střednědobého plánu, 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 první polovině roku 2019 probíhaly práce na tvorbě „Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého 
kraje platného od 1. 7. 2019“. Byly zahájeny přijímáním žádostí poskytovatelů v rámci prvního kola 
aktualizace Základní sítě kraje. Pro stanovení priorit a cílů na rok 2019 a 2020 byly jako výchozí podklad v 
regionech využity SWOT analýzy vypracované členy pracovních skupin pro oblast sociální péče, sociální 
prevence a odborného sociálního poradenství v regionech.

Obsahem Akčního plánu je vyhodnocení cílů definovaných v jednotlivých regionech na rok 2018, definování 
priorit a podrobně rozpracované popisy služeb v jednotlivých regionech za oblast služeb sociálních péče, 
oblast služeb sociálních prevence a odborného sociálního poradenství, včetně kapacit dle míst poskytování 
služeb. Dále také souhrnné tabulky o počtu a kapacitách sociálních služeb za jednotlivé obce s rozšířenou 
působností a konkrétní místa poskytování v souladu s vydanými rozhodnutími registraci služby, včetně 
optimálních individuálních okamžitých kapacit. Definování nových cílů bude obsahem Akčního plánu platného 
od 1. 1. 2020, který se zpracovává v druhé polovině roku 2019.

V návaznosti na povinnost kraje sledovat a vyhodnocovat plnění plánu rozvoje sociálních služeb, bylo 
přistoupeno k rozvoji (metodické podpoře) poskytování sociálních služeb na základě dalších definovaných 
kritérií prostřednictvím zavádění regionálních karet sociálních služeb v kraji. Důvodem je efektivní využití 
finančních prostředků z veřejného rozpočtu. Z tohoto důvodu nově nalezneme v Akčním plánu kapitolu IV. 
Regionální karty sociálních služeb v ÚK. Hlavním cílem regionálních karet sociálních služeb je zmapovat, 
analyzovat a nastavit systém sociálních služeb za účelem jejich zkvalitnění. Pro následující období je prioritní 
zaměření se na naplňování vizí a požadavků Ústeckého kraje pro cílovou skupinu osob se zdravotním 
postižením a cílovou skupinu seniorů a to s důrazem na dva druhy služeb, kterými jsou osobní asistence dle 
§ 39 zákona o sociálních službách a pečovatelská služba dle § 40. V souladu s národními a krajskými 
dokumenty se jedná o služby, které naplňují očekávání Ústeckého kraje a umožnují setrvání lidí v jejich 
přirozeném – domácím prostředí.



Dne 3. 6. 2019 byl na webových stránkách Ústeckého kraje zveřejněn návrh Akčního plánu rozvoje sociálních 
služeb v Ústeckém kraji k připomínkování včetně připomínkového formuláře. V rámci připomínkového řízení 
odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje obdržel k Akčnímu plánu 14 připomínek. Z toho 11 
připomínek bylo ihned zapracováno do Akčního plánu, zbývající 3 připomínky byly bezpředmětné, šlo spíše o 
žádosti na navýšení kapacit a úvazků, které se však podávají v srpnu v souladu s Metodikou zajištění sítě 
sociálních služeb Ústeckého kraje.

Základní a Rozvojová síť sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019-2021

Ústecký kraj má nastavený systém plánování rozvoje sociálních služeb, která je schopen reflektovat změny 
potřeb v jednotlivých regionech změny potřeb v jednotlivých regionech kraje prostřednictvím pracovních 
skupin dle regionů. První kolo je zaměřeno na aktualizaci roku stávajícího, v druhém kole se uskutečňuje 
aktualizace Základní sítě kraje na následující rok.

Dle IV. kapitoly Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje bylo od 1. 1. 2019 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.

Výše uvedené opatření se netýká Rozvojové sítě sociálních služeb. V návaznosti na realizace projektů 
poskytovatelů sociálních služeb v rámci Operačního programu Zaměstnanost a jiných zdrojů Ústecký kraj 
zřizuje Rozvojovou síť sociálních služeb Ústeckého kraje, do které jsou zařazeny sociální služby pouze po 
dobu finanční podpory z výše uvedených zdrojů. Sociálním službám je dále vydáno tzv. Podmíněné pověření, 
které obsahuje rozsah a obsah sociální služby je platné po dobu trvání projektu.

Výjimky z opatření zamezujícímu změnám v Základní síti sociálních služeb jsou následující:

a. U sociálních služeb, poskytujících pobytové služby v oblasti služeb sociální péče, bude umožněno 
převádění kapacit (lůžek) bez vydefinování optimální kapacity v Akčním plánu na daný rok, za předpokladu 
předchozího schválení KÚÚK změny kapacit lůžek, tj. snížení kapacity jedné pobytové sociální služby a 
navýšení kapacity na druhé sociální službě. Celkový počet lůžek poskytovatele musí být zachován nebo 
snížen.
b. Ve výjimečných odůvodněných případech (neočekávané zrušení sociální služby zařazené v Základní síti 
kraje, vyřazení ze Základní sítě, apod.) je přípustné převedení kapacity zrušené sociální služby na stávající či 
nově vzniklou sociální službu obdobného druhu již stávajícího poskytovatele za předpokladu potřebnosti dle 
Akčního plánu.
c. Pokud poskytovatel zřizuje další místo poskytování sociální služby, má možnost podat žádost o nové místo 
poskytování se zachováním stávající kapacity a úvazků pracovníků v přímé péči. Rozdělení služby musí být v 
souladu s Akčním plánem. Pokud se jedná o místo poskytování v jiném regionu kraje, doporučuje se v rámci 
evidence v Základní síti kraje k novému místu poskytování přiřadit nový identifikátor.
d. Poskytovatel má 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.
e. Sociální službě zařazené do Rozvojové sítě sociálních služeb končí projekt, služba bude přeřazena do 
Základní sítě sociálních služeb s původní kapacitou, viz článek 12, bod 4.
f. Vznik nové služby centra duševního zdraví v návaznosti na implementaci reformy psychiatrické péče v 
Ústeckém kraji.

Na Krajský úřad Ústeckého kraje bylo v březnu v rámci 1. kola aktualizace Základní a Rozvojové sítě 
sociálních služeb doručeno 8 žádostí o změnu v Základní síti a 7 žádostí o změnu v Rozvojové síti. 
Hodnocení žádostí o změny v Základní a Rozvojové síti sociálních služeb probíhaly v souladu s Metodikou 
zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. Pracovníci oddělení plánování a registrace sociálních služeb 
odboru sociálních věcí KÚÚK si vyžádali před jednáním Odborné pracovní skupiny odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Ústeckého kraje pro plánování, kvalitu a financování sociálních služeb stanovisko k 
potřebnosti sociální služby v dané lokalitě od pracovní skupiny dle regionů.

V rámci 1. kola aktualizace Základní a Rozvojové sítě v roce 2019 obdržel odbor sociálních věcí žádosti od 
následujících poskytovatelů sociálních služeb:



Základní síť:

1) Česká unie neslyšících - žádost zamítnuta
2) Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR - zapsaný spolek, z.s. - žádost zamítnuta
3) Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace – žádost schválena
4) Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace – žádost schválena
5) Město Lovosice - žádost schválena
6) Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže - žádost zamítnuta
7) Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže - žádost zamítnuta
8) Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě - žádost schválena

Rozvojová síť
1) DRUG – OUT Klub, z. s. - žádost zamítnuta
2) JIPRO-CASH s. r. o. - žádost schválena
3) Sociální služby Most, z.s. - žádost zamítnuta
4) Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace - žádost schválena
5) Oblastní charita Most - žádost schválena
6) Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace - žádost schválena
7) Romano jasnica, spolek - žádost schválena

Důvody schválení/neschválení jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto usnesení.

Dne 3. 6. 2019 byla na webových stránkách Ústeckého kraje zveřejněna Základní a Rozvojová síť Ústeckého 
kraje k připomínkování včetně připomínkového formuláře. V rámci připomínkového řízení odbor sociálních 
věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje obdržel k Základní a Rozvojové síti celkem 8 připomínek. Z toho 4 
připomínky byly ihned zapracovány do Základní a Rozvojové sítě, zbylé připomínky byly nerelevantní.

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 14. 6. 
2019

2 Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)   Mgr. Ing. Miroslav Andrt 
18.6.2019

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 14. 6. 2019


