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Odborná pracovní skupina zařazování do Základní a rozvojové sítě sociálních služeb 

Ústeckého kraje dne 23. 10. 2019 

 

Základní síť 

 Domov Velké Březno, příspěvková organizace žádá o převedení kapacity z celého 

domova pro seniory na domov (ID 5049031) se zvláštním režimem (ID 1408517), 

odborná pracovní skupina souhlasí. Nedochází k navýšení celkových kapacit a úvazků. 

 Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s. žádá: 

o  u odborného sociálního poradenství (ID 3272817) o snížení úvazků. Bylo 

schváleno za podmínky změny časové dostupnosti.  

o Stejně tak žádá poskytovatel o snížení úvazků u pečovatelské služby (ID 

7328567), odborná pracovní skupina navrhuje žádost zamítnout, z důvodu 

plánované realizace Regionálních karet sociálních služeb ÚK.  

 Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace žádají: 

o  u služby domovy pro osoby se zdravotním postižením (ID 8538718) o navýšení 

o zdravotního pracovníka, odborná pracovní skupina souhlasí.  

o Pro službu domovy pro seniory (ID 4410973) žádá poskytovatel o navýšení 

úvazku pracovníka v sociálních službách, odborná pracovní skupina s žádostí 

nesouhlasí, z důvodu, že se nejedná o výjimku specifikovanou v Metodice 

zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. 

 Město Meziboří žádá o snížení pracovních úvazků u pečovatelské služby (ID 4771324). 

Žádost byla nedostatečně zdůvodněna a také neodpovídá plánované realizace 

Regionálních karet sociálních služeb ÚK. Odborná pracovní skupina tedy se schválením 

žádosti nesouhlasí. 

 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

žádá o přesuny v rámci celé organizace: 

o u služby domovy pro osoby se zdravotním postižením (ID 5666980) v Trmicích 

snížení o dvě lůžka; 

o u služby domovy pro osoby se zdravotním postižením (ID 5171989) Všebořice 

snížení o 3 lůžka a navýšení o 3 úvazky přímé péče, 

o dále u služby chráněné bydlení (ID 8907909) na adrese Štursova o snížení o 7 

lůžek a zároveň snížení o 8 úvazků přímé péče 

o poslední žádostí je chráněné bydlení (ID 2547969) v Teplicích, kde se jedná o 

novou sociální službu s kapacitou 12 lůžek a 10 úvazky.  

V celkové kapacitě v rámci organizace nenastává žádná změna, pouze se zvýší 

počet celkových úvazků o 5. S ohledem na cílovou skupinu, která je definovaná 

v SPRSS jako specifická, odborná pracovní skupina souhlasí. 
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 Centrum LIRA, z.ú. žádá u služby raná péče o rozšíření. Bohužel žádost nebyla předem 

projednána, nesplňuje tedy pravidla daná Metodikou zajištění sítě sociálních služeb 

Ústeckého kraje, odborná pracovní skupina se schválením žádosti nesouhlasí. 

 Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace žádá:  

o o snížení 0,5 úvazku přímé péče u služby terénní programy (ID 3715196). 

Odborná pracovní skupina tedy navrhuje žádost odsouhlasit s podmínkou 

změny časové dostupnosti. 

o  U služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID 3373312) organizace 

žádá o snížení o 1,5 úvazku přímé péče, odborná pracovní skupina souhlasí 

s žádostí. 

 Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace 

žádá o snížení o 0,1 úvazku přímé péče u služby domy na půl cesty (ID 4034618), 

odborná pracovní skupina souhlasí. 

 Organizace Květina, z. s. žádá o zařazení nové sociální služby nízkoprahové denní 

centrum (ID 5464128) s individuální okamžitou kapacitou 1, skupinovou kapacitou 

10/2 a 3 úvazky. S ohledem na specifickou cílovou skupinu osob bez domova dle SPRSS, 

kterou tímto město Teplice řeší, odborná pracovní skupina souhlasí. 

 Arkadie, o. p. s. u služby denní stacionáře (Id 1268119) žádá o přelití kapacity a úvazků 

ze zrušené sociální rehabilitace (ID 6485162). Odborná pracovní skupina souhlasí za 

podmínky, že úvazek ze zrušené služby nebude převeden do 12 různých služeb 

poskytovatele, ale dojde k převedení úvazku a kapacity pouze u denního 

stacionáře. Zbylých 11 žádostí bylo zamítnuto.  

 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace žádají: 

o o zařazení nové služby domovy pro osoby se zdravotním postižením (ID 

7717165), jedná se o specifickou skupinu osob s mentálním postižením 

s poruchami chování, s kapacitou 12 lůžek a 14,5 úvazku. Odborná pracovní 

skupina souhlasí.  

o Dále byla podána žádost o navýšení individuální okamžité kapacity o 2 a 

navýšení úvazků přímé péče o 0,6 u služby sociálně terapeutické dílny (ID 

4121413). Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobý záměr zřizovatele ve 

věci rozvoje organizací zřizovaných Ústeckým krajem, schválený 

Zastupitelstvem Ústeckého kraje, odborná pracovní skupina souhlasí. 

 Organizace Helias Ústí nad Labem, o.p.s. žádá:  

o o navýšení o 0,75 úvazku u služby osobní asistence (ID 3591222), 

o o 0,25 úvazku a navýšení skupinové kapacity u služby denní stacionář  

(ID 7646043), obojí v přímé péči.  

Odborná pracovní skupina souhlasí s ohledem na zaměření poskytovatele na 

specifickou cílovou skupinu osob s poruchou autistického spektra. 
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 Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace žádají o: 

o snížení kapacity 10 lůžek a o 4,78 úvazků přímé péče u služby domovy pro 

seniory (ID 2068891), zároveň o zvýšení kapacity o 12 lůžek a úvazků přímé 

péče o 5,3 u služby domovy se zvláštním režimem (ID 4100257). 

o U domova pro osoby se zdravotním postižením žádají o s nížení o 2 lůžka a 

snížení o 0,52 úvazků. 

Odborná pracovní skupina schválila s žádostí za podmínky, že celkový počet úvazků 

poskytovatele nebude navýšen (viz. uvedené úvazky výše).   

 Organizace Oblastní charita Most žádá pouze o administrativní rozdělení jednoho 

identifikátoru (ID 9253322) na dva, dle místní příslušnosti, nedochází k žádnému 

rozšíření sociální služby, odborná pracovní skupina souhlasí. Nedochází k navýšení 

celkových kapacit a úvazků. 

 Organizace Světlo Kadaň z. s. žádá o navýšení skupinové kapacity u dvou 

nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (ID 5486070 a ID 6268396), které nesouvisí 

s navýšením financování. Dále žádá u nízkoprahového zařízení (ID 4903149) o navýšení 

skupinové okamžité kapacity, které taktéž nesouvisí s navýšením financování. Odborná 

pracovní skupina souhlasí. 

 Město Bílina žádá o navýšení o 2 úvazky přímé péče u pečovatelské služby (ID 2680198) 

z důvodu rozšíření místní dostupnosti i na okolní obce. Odborná pracovní skupina 

s podporou žádosti nesouhlasí s ohledem na fakt, že žádost nenaplňuje ani jednu 

z výjimek definovaných v SPRSS a s ohledem na momentální „uzavření“ sítě sociálních 

služeb. 

 Organizace Společně proti času, o.p.s. žádá o navýšení úvazků přímé péče u 

pečovatelské služby. Žádost nebyla předem projednána a nesplňuje výjimku 

definovanou v SPRSS, odborná pracovní skupina tedy žádost nedoporučuje k podpoře. 

 Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace žádá o navýšení kapacity a 

úvazků přímé péče u služby sociální rehabilitace (ID 6143976). Sociální služba žádá také 

o rozšíření působnosti na Chomutov a Louny (dosud jen Petrohrad). Poskytovatel má 

již velký počet klientů v péči psychiatrických sester - 20 klientů v Lounech a 40 

v Chomutově, předpokládaný počet klientů pro rok 2020 je 30 v Lounech a 55 

v Chomutově. Jedná se o široké spektrum diagnóz, které není možné zabezpečit 

pomocí jiného poskytovatele (např. FOKUS). Navýšení je v souladu s Reformou 

psychiatrické péče v Ústeckém kraji. Odbor SV po doručení doplňujících informací 

žádost schvaluje. 

  Z žádosti vyplývá, že vytíženost služby je velmi nízké, v regionu tedy není poptávka, 

proto odborná pracovní skupina nedoporučuje žádost k podpoře. V žádosti 

poskytovatel uvádí, že v roce 2018 měl 3 klienty a v prvním pololetí 2019 5 klientů, při 

provozní době 32h za týden. 
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 Agentura KROK, o.p.s. žádá o přesun 0,5 úvazku pracovníka přímé péče ze služby 

osobní asistence (ID 3593109) na službu sociální rehabilitace (ID 9702329). Odborná 

pracovní skupina souhlasí. Nedochází k navýšení celkových kapacit a úvazků. 

 Farní charita Litoměřice žádá o přesun kapacity a personálu ze služby týdenní stacionář 

(ID 5488355) na novou odlehčovací službu (ID 2417772), ani kapacita ani úvazky se 

nenavyšují. Odborná pracovní skupina souhlasí. Nedochází k navýšení celkových 

kapacit a úvazků. 

 Domov Brtníky, příspěvková organizace transformuje službu domov pro osoby se 

zdravotním postižením (ID 2434997) na službu chráněné bydlení (ID 3395152), 

nenavyšuje se ani kapacita služby, ani úvazky, odborná pracovní skupina tedy souhlasí. 

Nedochází k navýšení celkových kapacit a úvazků v Základní síti. 

 Poskytovatel SeneCura SeniorCentrum MOPT a.s. žádá o zařazení do základní sítě již 

existující služby domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem. Zařízení 

disponuje kapacitou 150 lůžek, žádost není v souladu se strategickými dokumenty 

kraje a nebyla doporučena pracovní skupinou regionu. Odborná pracovní skupina tedy 

žádost nedoporučuje k podpoře. 

 Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace 

žádají o snížení lůžek u služeb domovy pro seniory (ID 6621591) a domovy se zvláštním 

režimem (ID 2269939) z důvodu transformace a humanizace sociálních služeb, 

odborná pracovní skupina tedy souhlasí. Nedochází k navýšení celkových kapacit a 

úvazků v Základní síti. 

 Městská správa sociálních služeb v Mostě, příspěvková organizace vzala zpět 2 žádosti 

do Základní sítě.  

 Organizace Fokus Labe, z. ú. žádá: 

o o zařazení nové sociální služby chráněného bydlení (ID 6780298) v Chomutově 

s kapacitou 11 lůžek a 6 úvazky pracovníků přímé péče. V souladu s reformou 

psychiatrické péče odborná pracovní skupina souhlasí.  

o Dále poskytovatel žádá o navýšení 1 úvazku přímé péče a ambulantní 

individuální kapacity 1, terénní kapacita 2 a skupinové kapacity 10/2 u služby 

sociální rehabilitace (ID 4103239) 

o navýšení o 1 úvazek přímé péče u služby sociální rehabilitace (ID 1457144). 

Všechny žádosti se týká reformy psychiatrické péče, odborná pracovní skupina 

souhlasí. 

 Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. žádá o navýšení kapacity a 

úvazků osobní asistence (ID 1292895). O navýšení kapacity žádá v tomto regionu jiný 

poskytovatel dle dokumentů zaslaných pracovní skupinou, je druhý poskytovatel 

vhodnější. Odborná pracovní skupina nedoporučuje žádost k podpoře. 

 Organizace HEWER, z.s. žádá o navýšení služby osobní asistence (ID 4076320) o 2 

úvazky přímé péče pro Ústecký kraj. S ohledem na specifickou cílovou skupinu osob 
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s poruchou autistického spektra, se kterou organizace také pracuje, odborná pracovní 

skupina souhlasí. 

 Město Krupka žádá o navýšení 2 úvazků přímé péče pečovatelské služby. Odborná 

pracovní skupina s podporou žádosti nesouhlasí s ohledem na fakt, že žádost 

nenaplňuje ani jednu z výjimek definovaných v SPRSS. 

 Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže žádá o snížení úvazků 

pracovníků přímé péče o 0,34 úvazku, odborná pracovní skupina souhlasí. 

 Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace žádá: 

o u služby domovy pro osoby se zdravotním postižením (ID 9374052) o snížení 

kapacity 3 lůžek a 1 úvazek.  

o V domově pro seniory žádá poskytovatel o snížení o 44 lůžek a 20,8 úvazků.  

o Poskytovatel žádá o vznik nové služby domov se zvláštním režimem (ID 

8059446) s kapacitou 44 lůžek a 24,8 úvazků.  

o Dále poskytovatel zažádal po výzvě ze strany Odboru SV o snížení 3 úvazků na 

službě Chráněné bydlení (ID 3466024).  

Odborná pracovní skupina souhlasí se změnami poskytovatele, za podmínky, že 

nebudou navýšeny celkové úvazky poskytovatele, viz. výše. 

 Organizace RADKA z. s. žádá o přesun pracovníků přímé péče celkem o 0,5 mezi 

službami sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odborné sociální poradenství. 

Odborná pracovní skupina nesouhlasí s podporou žádosti, z důvodu, že činnosti služby 

uvedené v žádosti a při osobním jednání odpovídají spíše sociálně aktivizační službě. 

 Kamarád LORM žádá o přesun úvazků v rámci 5 služeb. Celkově nedojde k navýšení 

úvazků u poskytovatele, odborná pracovní skupina souhlasí. Nedochází k navýšení 

celkových kapacit a úvazků v Základní síti. 

 Organizace Sociální agentura, o. p. s. ruší službu sociálně aktivizační služby pro seniory 

a osoby se zdravotním postižením (ID 8611170) a žádá o převod úvazků a kapacity do 

služby sociální rehabilitace (ID 4452113). Poskytovatel byl vyzván k úpravě žádosti, 

která by odpovídala registračním podmínkám. Odborná pracovní skupina souhlasí. 

Nedochází k navýšení celkových kapacit a úvazků v Základní síti. 

 

Rozvojová síť 

 DRUG – OUT Klub, z. s. klub žádá o navýšení odborného sociálního poradenství (ID 

5587211) o kapacitu 2 a 6,5 úvazku přímé péče do rozvojové sítě. Odborná pracovní 

skupina souhlasí za předpokladu, že zvýšená kapacita nebude po skončení projektu 

zařazena do základní sítě. Zbylé úvazky 4,15 a kapacita 4 zůstávají v Základní síti. 

Poskytovatel má dále kapacitu i úvazky nezařazené do sítí Ústeckého kraje (věznice 

Karlovarský kraj). 

 Medicína Litvínov, s.r.o. – zpět vzetí žádosti 
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 Organizace K srdci klíč, o. p. s. žádá o: 

o navýšení kapacity o 2 lůžka u služby noclehárny a překlopení celé služby ze 

základní do rozvojové sítě.  

o Dále žádá o zařazení nové služby nízkoprahové denní centrum v kapacitě 1.  

o Poslední žádost poskytovatele byla vzata zpět. 

V obou případech odborná pracovní skupina souhlasí. 

 

Zapsala: Mgr. Petra Fünfkirchlerová 
Aktualizaci zápisu zapsaly dne 8. 11. 2019: Bc. Milada Jírovcová, Mgr. Milena Sihelníková 


