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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 20.6

29. zasedání zastupitelstva konané dne 20. 4. 2020

Věc:
Žádost o vydání budoucího příslibu – JURTA, o. p. s.

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Část X. bod 4 Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje – vydání souhlasného stanoviska pro 
poskytovatele JURTA, o.p.s. pro využití výzvy IROP
č. 60 (navýšení kapacity).

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 1. 4. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Výbor Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 16. 4. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

20.6-1 Název: Bod 20.6 priloha 1.pdf

Žádost o vyjádření objednatele 
služeb o úmyslu žadatele pověřit 
výkonem SOHZ včetně přílohy 
Souhlasného stanoviska

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

Informace obsažené v tomto materiálu včetně přílohy č. 1. předloženého materiálu

B) rozhoduje

V návaznosti na část X. Bod 4 Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje o vydání 
souhlasného stanoviska pro poskytovatele JURTA, o.p.s. ve znění:

Ústecký kraj zařadí po ukončení realizace projektu z dotačního programu IROP výzvy č. 60_“Sociální 
infrastruktura – integrované projekty ITI“ Ministerstva pro místní rozvoj pro specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality 



a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi Integrovaného regionálního operačního programu do 
Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje u poskytovatele JURTA, o.p.s. navýšenou kapacitu služby 
chráněného bydlení (ID 5807228) – ve výši kapacity 6 lůžek,
nebudou – li tomu bránit legislativní podmínky. Služba zařazená do Základní sítě sociálních služeb 
Ústeckého kraje obdrží 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: 30. 4. 2020

Důvodová zpráva:
Dne 2. 3. 2020 obdržel odbor sociálních věcí pod č. j. KUUK/039929/2020 Žádost o vyjádření objednatele 
služeb o úmyslu žadatele pověřit výkonem SOHZ (vydání budoucího příslibu) od Ing. Davida Landsperského, 
Ph.D., ředitele JURTY, o.p.s. Záměrem poskytovatele JURTA, o.p.s. je navýšení kapacity zařazené v 
Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje o 6 lůžek ze současné kapacity 5 na celkovou kapacitu 11 
lůžek u sociální služby chráněné bydlení.

JURTA, o.p.s. má v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje u služby chráněné bydlení schválenou 
kapacitu 5 lůžek, na kterou bylo vydáno souhlasné stanovisko. Nyní poskytovatel žádá o navýšení kapacity v 
rámci investičního projektu „Komunitní chráněné bydlení“ o 6 lůžek, z původní kapacity 5 lůžek na celkovou 
kapacitu 11 lůžek. Dle žádosti se 6 nových lůžek bude nacházet v novém (rekonstruovaném) objektu pro 
osoby s vyšší mírou podpory (24-hodinová péče), což je v souladu s cíli platného Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji, konkrétně s cílem 1. Podpora specifických cílových skupin, kdy 
služba pracuje s cílovou skupinou osob s chronickým duševním nemocněním, osob s kombinovaným 
postižením, osob s mentálním postižením a osob se zdravotním postižením, a cílem 2. Podpora kvality 
dostupnosti poskytovaných služeb a jiných forem pomoci v sociální oblasti (deinstitucionalizace).

Od 1. 1. 2019 je přistoupeno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 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.

Žádost poskytovatele je v souladu s výjimkou uvedenou v Metodice zajištění sítě sociálních
služeb –„Poskytovatel má v úmyslu zřídit novou sociální službu pro specifickou cílovou skupinu, která je 
definována v aktuálně platném Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 
2019-2020 nebo Akčním plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2020 jako cílová skupina, 
pro kterou je zajištění služeb v kraji nedostatečné“.

Dle Akčního plánu v regionu Děčínska je záměr zvýšení kapacity služby Chráněného bydlení již od roku 
2019. Poptávka po službě stále několikanásobně převyšuje nabídku. Navíc se předpokládá navýšení kapacity 
i pro klienty z ústavního prostředí a osoby odcházející z psychiatrických léčeben, pro které je komunitní 
způsob poskytování sociální služby vhodný. Navýšení kapacity chráněného bydlení v Děčíně je jednou z 
priorit i v roce 2020. Optimální individuální okamžitá kapacita na rok 2020 u služby chráněné bydlení je 
stanovena na 61 lůžek, stávající počet lůžek je 47. Předpokládané navýšení kapacit chráněného bydlení je 
plánované o 14 lůžek, tudíž je žádost poskytovatele v souladu s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb v 
Ústeckém kraji na rok 2020.

Na základě předložené žádosti a výše uvedených informací je předkládán návrh na navýšení kapacity 
zařízení, umožňující rozšíření nedostatkové služby ve městě Děčín.

Vyjádření odboru sociálních věcí:
Na základě potřebnosti vyplývající z Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2020 
doporučuje odbor sociálních věcí schválení požadovaného návrhu, tj. vydání souhlasného stanoviska pro 
JURTA, o.p.s., na základě kterého by byla navýšena kapacita o 6 lůžek ze současné kapacity 5 na 11 lůžek.



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 7. 4. 2020

2 Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)   Mgr. Ing. Miroslav Andrt 7. 
4. 2020

Podpis zpracovatele:  Andrea Hájková 7. 4. 2020


