
 
 

Zápis ze setkání Odborné pracovní skupiny odboru sociálních věcí Krajského 

úřadu Ústeckého kraje pro plánování, kvalitu a financování sociálních služeb 

  

Setkání konaného dne 30. 4. 2019 v zasedací místnosti budovy D Krajského úřadu Ústeckého 

kraje se zúčastnili pracovní odboru sociálních věcí KÚÚK dle prezenční listiny. 

V březnu 2019 bylo na KÚÚK doručeno 8 žádostí o změnu v Základní síti a 7 žádostí o změnu v 

Rozvojové síti. 

Základní síť 

1) Česká unie neslyšících 

- Tlumočnická služba v ,,B‘‘ síti. 

- Žádost o zařazení stávající služby do ZS, ale služba již u nás v ZS je. 

- Žádost zamítnuta. 

 

2) Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR-zapsaný spolek, z.s. 

- Žádost o navýšení úvazku OSP z 1,5 na 2  

- Bez předchozího projednání na KÚÚK. 

- Žádost zamítnuta pro nesplnění podmínek pro udělení výjimky z uzavření Základní 

sítě sociálních služeb. 

 

3), 4) Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace 

- Přelití 1 úvazku poskytovatele. Celkový počet úvazků poskytovatele zůstane 

nenavýšen. 

- DOZP: Snížení PSS o 1 → přesun tohoto úvazku na CHB. Celkem z 20,95 na 19,95. 

b) CHB: Zvýšení PSS o 1 → úvazek převeden z DOZP. Celkem z 21,25 na 22,25. 

- Žádosti schváleny.  

 

5) Město Lovosice 

- Pečovatelská služba 

- Zrušení služby a vznik nové (nová právní forma) 

- Převedení úvazků (8,15) a kapacity (7) na novou službu. 

Příloha č. 3



 
- Prac. skupina regionu: ANO (11:0). Nejedná se o navýšení kapacity, ta je v 

Lovosicích dostačující.  

- Žádost schválena. 

 

6), 7) Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže 

- a) SAS: Přehození úvazků služby v POSOSUK 2 (navýšení PSS, snížení SP) - celkový 

počet úvazků služby bez změny. 

b) NZDM: snížení SP, zvýšení PSS 

- Žádosti poskytovatele zamítnuty. V obou službách by došlo ke snížení úvazku 

sociálního pracovníka. Tímto krokem by u obou služeb došlo ke snížení odborné 

úrovně a z tohoto důvodu není vhodné schválení žádosti. 

 

8) Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě 

- Převod úvazku a kapacity ze zrušeného poskytovatele MOSTY - sociálně-

psychologické centrum.  

- Žádost předem na KÚÚK projednána. 

- Vyjádření obce: Most podporuje. 

- Navýšení kapacity z 5 na 6, úvazky z 5,5 na 6,5. 

- Pracovní skupina: ANO (3:1), ale výhrady: mediace nesplňuje zákon 108/2006 a 

nesrovnalosti v rozpočtu  - dle pracovní skupiny neúměrné navýšení rozpočtu 

(žádost: v současné době 4 908 750, následující rok 5 523 400). 

- Žádost schválena. Poskytovatel převezme kapacitu ze zrušené služby. 

 

Rozvojová síť 

1) DRUG – OUT Klub, z. s. 

- Služba je poskytována s kapacitou 4 a 4,15 úvazky. Nyní chce kapacitu navýšit o 1 

a o 0,9 úvazku a s tím vstoupit do RS (původní část by zůstala v ZS bez změny). 

- Služba bude poskytována ve věznici Bělušice, Ostrov a Kynšperk nad Ohří klientům 

z Ústeckého kraje.  

- Financování z Ministerstva spravedlnosti.  

- Žádost projednána na KÚÚK. 

- K žádosti doloženo kladné vyjádření Věznic Ostrov, Bělušice, Kynšperk, vazební 

věznice Litoměřice a vyjádření obce Most, obce Kynšperk, obce Ostrov. 



 
- Pracovní skupina: ANO (5:0) - potřebnost služby považuje za prokázanou. Dle 

vyjádření věznice Bělušice jsou kapacity nedostatečné a působící organizace zcela 

nepokryje poptávku. Ostatní věznice službu též podporují.  

- Žádost neschválena. Pracovní skupina KÚÚK se shodla na tom, že přestože by bylo 

financování navýšené kapacity a úvazku hrazeno ze zdrojů Ministerstva 

spravedlnosti, jedná se o neefektivní a nehospodárný krok. Poskytovatel 

nedisponuje služebním automobilem, přičemž i s automobilem by zde byla velká 

dojezdová vzdálenost - např. z DRUG-OUT Klubu sídlícího v ulici Velká Hradební v 

Ústí nad Labem do věznice Kynšperk trvá cesta automobilem okolo 2 hodin. Dále 

se pracovní skupina shodla na tom, že řada poskytovatelů má problém se sehnáním 

sociálních pracovníků a dalších odborníků do svých služeb, přičemž by tento 

odborník poskytoval službu v Karlovarském kraji (byť především klientům 

z Ústeckého kraje). Záměrem kraje je udržení odborného personálu ze sociální 

oblasti na svém území, kde bude moci pracovat s větším množstvím osob v tíživé 

sociální situaci, než kdyby službu poskytoval v takové vzdálenosti, že by pouze část 

pracovní doby byla využívána pro přímou práci s klienty. Poskytovatel dále při 

jednání na KÚÚK uvedl, že byl o poskytování služby ve věznicích požádán 

Ministerstvem spravedlnosti, přičemž žádná takováto písemná žádost nebyla 

Krajskému úřadu Ústeckého kraje doložena. Poskytovatel dále nedoložil konkrétní 

počet drogově závislých klientů z Ústeckého kraje, kteří jsou ve výše uvedených 

věznicích, není tedy jasné, jaká by byla vytíženost služby. V roce 2018 bylo 

s poskytovatelem jednáno a s ohledem na efektivnost byla řešena i možnost vzniku 

detašovaného pracoviště v Karlovarském kraji, toto však poskytovatel odmítl. 

 

2) JIPRO-CASH s. r. o. 

- DZR: Celkem má poskytovatel 70 lůžek, 25 bude v ZS (jako dosud) a 10 v RS.  

- Lůžka bude financovat město Kladno. 

- KÚÚK vystaví Podmíněné Pověření a KÚÚK vypočítá výjimečně i vyrovnávací 

platbu. 

- Vyjádření obce: Kladno podporuje, finanční podpora. Varnsdorf podporuje, bez 

finanční podpory. 

- Pracovní skupina regionu: ANO (10:0) - souhlasí s navýšením kapacit v rámci 

rozvojové sítě ve službě domov se zvláštním režimem, jako skupina vidím v této 

oblasti korespondenci s prioritou a cílem zajištění této cílové skupiny. 

- Žádost schválena. 

 

  



 
3) Sociální služby Most, z.s. 

- Nová pečovatelská služba v Mostě a spádových obcích. (poskytuje od 1. 2. 2019, 

není v ZS). 

- Dotace a vyrovnávací platba bude od MPSV nebo MAS – toto sděleno telefonicky, 

v žádosti vůbec neuvádějí (ani v kolonce u zdrojů). 

- Po vyzvání zaslána opravená žádost - v původní žádosti ind. kapacita 1 na 4,5 

úvazku (12 fyz. osob). Následně zaslána opravená žádost (1,5 úvazku na kapacitu 

1). 

- Pracovní skupina regionu: NE (9:0). I přes vyžádání pan Pöschl nezaslal pracovní 

skupině svůj projekt, PS tedy nepodporuje vstup do RS. Telefonicky sdělil, že 

pracovní skupině projekt odmítá zaslat. 

- Žádost neschválena. Pracovní skupina přihlédla k vyjádření pracovní skupiny 

regionu, která se vyjádřila negativně z důvodu nedoložení projektu, není tedy jasné 

finanční zajištění služby. 

 

5) Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace 

- OSP: zaslána po domluvě opravená žádost: v ZS zůstane kapacita 2 a úvazky bez 

změny. Do RS půjde kapacita 2 a 2,25 úvazků.  

- Dle AP není v RS volná kapacita, ale volná kapacita je v ZS → volná kapacita se 

přesune ze ZS do RS a je tedy možné schválení žádosti. 

- OPZ výzva č. 52. 

- Prac. sk: ANO (14:0). Navýšená kapacita bude hrazena z projektu, který vzešel z 

analýzy Agentury pro soc. začleňování, potřeba vychází ze strategických 

dokumentů města. 

- Žádost schválena. 

 

5) Oblastní charita Most 

- SAS: ZS zůstane bez změny, žádost o RS: individuální kapacita 2 a skupinová 8/2, 

úvazky 2.  

- V AP v RS volná kapacita 4. 

- Prac sk.: ANO (14:0). Navýšená kapacita bude hrazena z projektu, který vzešel z 

analýzy Agentury pro soc. začleňování, potřeba vychází ze strategických 

dokumentů města. 

- OPZ výzva č. 52. 

- Vyjádření obce Chomutov, obce Jirkov – podporují. 

- Žádost schválena. 



 
 

6) Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace 

- OSP: celá služba se přesune ze ZS do RS, kapacita a úvazky bez změny. 

- Financování bude z MPSV - MAS Naděje.  

- Pracovní skupina: ANO (7:0), protože služba se pouze přesune ze ZS do RS. 

- Obec Obrnice podporuje. 

- Žádost schválena. 

 

7) Romano jasnica, spolek 

- Nová služba NZDM (Klub Amaro Avindo), poskytováno od 1. 7. 2019 

- Financování předpokládáno z MAS případně 052 KPSVL.  

- S poskytovatelem osobně projednáno.  

- V AP v RS volná kapacita 2.  

- Pracovní skupina: ANO (11:0). V souladu s AP, Komunitním plánem Postoloprt, 

Strategickým plánem Postoloprt.  

- Město Postoloprty podporuje. 

- Žádost schválena. 

 

 

Zapsala: Mgr. Milena Sihelníková dne 30. 4. 2019 


