
 
Zápis ze setkání Odborné pracovní skupiny odboru sociálních věcí Krajského úřadu 

Ústeckého kraje pro plánování, kvalitu a financování sociálních služeb 

Setkání proběhlo dne 29. 4. 2020. Z důvodu nouzového stavu se část skupiny setkala osobně a druhá 
část skupiny se k žádostem vyjadřovala elektronicky. V březnu 2020 obdržel odbor sociálních věcí 
Krajského úřadu Ústeckého kraje celkem 7 žádostí. Jednu žádost vzal poskytovatel následně zpět 
(Sestřičky, s.r.o., ID 7152294). 

Níže uvedená tabulka uvádí ve stručnosti vyjádření pracovních skupin dle regionů a vyjádření obcí 
k doručeným žádostem: 

Č. Název 
poskytovatele 

ID Druh služby Pracovní skupina regionu Vyjádření obce 

1 DRUG – OUT 
Klub, z. s. 

1953437 Terénní 
programy 

ANO (10:0). Drogově závislí tvoří ve městě 
velmi výraznou skupinu. Intenzivní sociální 
práce s ní je velmi potřebná.  Žádost je v 
souladu se Strategickým plánem sociálního 
začleňování i Komunitním plánem města 
Postoloprty i s Akčním plánem na r. 2020. 

Postolorpty souhlasí. 

2 SDZP družstvo  9994728 Sociální 
rehabilitace 

NE (5:4). Nebyla prokázána potřebnost pro 
zvolenou cílovou skupinu, a to ani z pohledu 
rozvoje v delším časovém horizontu. V regionu 
působí 5 organizací poskytující stejnou službu 
pro stejnou cílovou skupinu (a mají volné 
kapacity). Nemá návaznost na komunitní 
plány měst. Žádost dle pracovní skupiny 
nedostatečná a neurčitá. Nevyplývají z ní 
podstatné informace nutné pro posouzení 
potřebnosti a efektivity této služby. 

Děčín uvádí, že služba není v souladu s 
komunitním plánem, pro období 2020-
2023 není se službou také počítáno. 
Uvádí, že SR pro tuto cílovou skupinu 
poskytuje JURTA, Agentura osmý den, 
Cesta do světa. Vstup do RS však 
podporuje. 

3 SDZP družstvo 
-  

8380362 Odborné 
sociální 
poradenství 

NE (6:3). Nebyla prokázána potřebnost pro 
zvolenou cílovou skupinu, a to ani z pohledu 
rozvoje v delším časovém horizontu. V regionu 
působí více organizací poskytující stejnou 
službu pro stejnou cílovou skupinu. Tyto 
organizace mají kapacity na to přijímat nové 
klienty. Malá vytíženost (dostupnost) služby - 
pouze dva dny v týdnu a okamžité kapacitě 1, 
při dvou celých úvazcích (4 zaměstnancích). 

Děčín uvádí, že služba není v souladu s 
komunitním plánem, pro období 2020-
2023 není se službou také počítáno. 
Uvádí, že SR pro tuto cílovou skupinu 
poskytuje JURTA  a Asociace vozíčkářů 
a zdr. a mentál. postižených → od 
těchto poskytovatelů nemají 
informace, že by byly služby ze strany 
klientů přetěžovány, ale vstup do RS 
podporuje. 

4 Charitní 
sdružení 
Děčín 

3343285 Nízkoprahová 
zařízení pro 
děti a mládež 

ANO (12:0). Potřebnost vzniku služby byla 
potvrzena a podložena několika relevantními 
zdroji. ČK hodnotí jako potřebnou, analýzu 
dělala Agentura pro soc. začleňování. 
Otazníkem je financování dané služby po 
ukončení realizace projektu. 

Česká Kamenice souhlasí. V rámci 
spolupráce s ASZ vznikl Strategický 
plán soc. začleňování, NZDM je v 
souladu s cíli plánu. 

5 Charitní 
sdružení 
Děčín 

7674174 Sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s 
dětmi 

ANO (12:0). Potřebnost vzniku služby byla 
potvrzena a podložena několika relevantními 
zdroji (z těchto dat jsou patrné kvantifikační 
údaje o velikosti cílové skupiny, které může 
služba pomáhat atd.). 

Česká Kamenice souhlasí. V rámci 
spolupráce s ASZ vznikl Strategický 
plán soc. začleňování, SAS je v souladu 
s cíli plánu. 

6 2274212 ANO (9:0) Služba nabízí bezpečný prostor pro 
trávení volného času dětí a mládeže, která žije 

Postoloprty souhlasí. 

Příloha č. 3



 

Romano 
jasnica, 
spolek 

Nízkoprahová 
zařízení pro 
děti a mládež 

v podmínkách sociálního vyloučení nebo je 
vyloučením ohrožena.   Žádost je v souladu se 
Strategickým plánem sociálního začleňování i 
Komunitním plánem města Postoloprty i s 
Akčním plánem na r. 2020. 

 

 

Vyjádření odborné pracovní skupiny odboru sociálních věcí 

1) DRUG – OUT Klub, z. s. 

Žádost o navýšení skupinové kapacity v TP Postoloprty. S odborem SV projednáno navýšení sk. kapacity 
z 10/2 na 3/1 a to bez navýšení úvazků. Žádost byla zaslána na navýšení úvazku o 0,045. V registru pro 
práci se skupinou s účinností od 1. 10. 2020 kapacita 10 klientů/2 pracovníci. Skupinově potřebují 
pracovat s mladými lidmi, uživateli THC a experimentátory s jinými drogami. Plně financováno z ESF, 
ale jsou zařazeni do Základní sítě sociálních služeb. 

Přílohou k žádosti poskytovatele byl dopis Zastupitelům Ústeckého kraje, kteří žádosti o změny 
v Základní a Rozvojové síti sociálních služeb Ústeckého kraje schvalují. V tomto dopisu poskytovatel 
uvádí, že žádá o změnu v Základní síti a že se jedná o sociální službu, která je hrazena z projektu. 

Pracovní skupina odboru SV se shodla na schválení žádosti v částečném rozsahu. Pracovní skupina 
odboru SV navrhla poskytovateli, že by služba byla v souladu s Metodikou zajištění sítě sociálních 
služeb ÚK s navýšeným úvazkem zařazena do Rozvojové sítě a po skončení projektu by se navrátila do 
Základní sítě s původními úvazky. Poskytovatel s tímto návrhem nesouhlasil, přeje si zůstat v Základní 
síti. S poskytovatelem domluveno, že pracovní skupina odboru SV doporučí navýšení skupinové 
kapacity na 10/2 se zachováním stávajících úvazků a setrváním v Základní síti. 

 

2) SDZP družstvo  

Sociální rehabilitace není zařazena do Základní ani Rozvojové sítě. Terénní služba poskytována dle 
potřeb uživatelů na území měst Děčín, Ústí nad Labem, Česká Lípa, Most, Česká Kamenice, Jaroměř a 
Praha. Cílovou skupinu tvoří osoby s kombinovaným, tělesným a zdrav.  postižením. Dosud financování 
služby z příspěvku zřizovatele a ÚP.  

Pracovní skupina odboru SV se shodla na zamítnutí žádosti. Neshledává vzhledem k údajům 
uvedeným v žádosti tuto službu potřebnou pro zařazení do Rozvojové sítě sociálních služeb, a to i 
s ohledem na vyjádření pracovní skupiny regionu a obce.  

 

3) SDZP družstvo  

Odborné sociální poradenství není zařazeno do Základní ani Rozvojové sítě. Terénní služba 
poskytována dle potřeb uživatelů na území měst Děčín, Ústí nad Labem, Česká Lípa, Most, Česká 
Kamenice, Jaroměř a Praha. Cílovou skupinu tvoří osoby s kombinovaným, tělesným a zdrav.  
postižením. Dosud financování služby z příspěvku zřizovatele a ÚP. 



 
Pracovní skupina odboru SV se shodla na zamítnutí žádosti. Neshledává vzhledem k údajům 
uvedeným v žádosti tuto službu potřebnou pro zařazení do Rozvojové sítě sociálních služeb, a to  
i s ohledem na vyjádření pracovní skupiny regionu a obce.  

 

4) Charitní sdružení Děčín 

Nová sociální služba nízkoprahové zařízení pro děti a mládež žádá o vstup do RS. Poskytována bude  
v České Kamenici. S odborem SV projednáno v minulém roce. Celá služba bude hrazena z ESF. Forma 
ambulantní/terénní. Individuální kapacita A1; T1, skupinová kapacita A20/2; T20/2, 2 úvazky 
pracovníků v přímé péči. Po skončení projektu nemá služba dle Metodiky zajištění sítě sociálních služeb 
automatický nárok na zařazení do Základní sítě, v případě zájmu o zařazení bude muset podat žádost. 

Pracovní skupina odboru SV se shodla na schválení žádosti v plném rozsahu.  

 

5) Charitní sdružení Děčín 

Služba je zařazena do Základní sítě, ale žádá rozdělení - navýšená kapacita (individuální A1; T1, 
skupinová A5/1; T5/1) a 1 úvazek pracovníka v přímé péči by byl zařazen do Rozvojové sítě, stávající 
kapacita a úvazky by zůstaly v Základní síti. Projednáno s odborem SV v minulém roce. V Základní síti 
Děčín a dojezdová vzdálenost 1h, do Rozvojové sítě by byla zařazena dostupnost v České Kamenici a 
dojezdové vzdálenosti 15 km (bude hrazeno z ESF). 

Pracovní skupina odboru SV se shodla na schválení žádosti v plném rozsahu.  

 

6) Romano jasnica, spolek 

Sociální služba nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Postoloprtech zařazena do Rozvojové sítě. 
Hrazeno z ESF (výzva 052). Žádost o navýšení individuální kapacity, skupinové kapacity a úvazků. Forma 
poskytování ambulantní/terénní. Po domluvě poskytovatele s registrátorkou si poskytovatel přeje 
zachování individuální kapacity (2). Žádá tedy o navýšení skupinové kapacity na A 20/4; T 20/4 a 
navýšení z 2 na 3,5 úvazků pracovníků v přímé péči. 

Pracovní skupina odboru SV se shodla na schválení žádosti v plném rozsahu.  

 

 

 

Zapsala:  
Mgr. Milena Sihelníková 
odbor sociálních věcí 


