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Žádost O vydání budoucího příslibu k zařazení do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje 

Dne 22.06.2020 proběhlo individuální setkání na Krajském úřadě Ústeckého kraje za účelem 
projednání změny vZákladní síti sociálních služeb Ústeckého kraje pro Hornickou nemocnici 
s poliklinikou spol. s r.o. Bílina (dále jen HNSP). HNSP má záměr a potřebnost rozšířit stávající kapacitu 
lůžkových služeb a registraci nových sociálních služeb. Jedná se o tyto služby podle zákona O 
sociálních službách: domov pro seniory (§ 49), domov se zvláštním režimem (§ 50), Odlehčovací 
službu v pobytové formě (§ 44) a denní stacionář (§ 46). Dále rozšířit počet sociálních lůžek a lůžek 
následné péče, nově zřídit hospicová lůžka. Vzniklé služby by byly umístěny v nové budově, stávající 
budovyjsou pro rozšíření kapacity nevyhovující. 

Zvýsledků šetření při tvorbě Komunitního plánu sociálních služeb ORP Bílina, vyplývá že chybějící 
kapacita je zřejmá zejména ve službách, které jsou poskytovány seniorům a zdravotně postiženým. 
Nedostatečná kapacita se týká terénní a pobytové služby. Vsoučasné době zabezpečuje sociální 
Službu pouze pečovatelská služba a 16 sociálních lůžek HNSP (pobytová služba - služba poskytovaná 
ve zdravotnických zařízeních). Proto rozšíření kapacit bylo zahrnuto do Komunitního plánu sociálních 
Služeb pro ORP Bílina na období 2020 - 2022. Komunitní plán byl projednán Zastupitelstvem města 
Bíliny dne 26.02.2020 a vzat na vědomí pod č. usnesení 86. O potřebnosti vybudování nového 
zařízení Z důvodu chybějících lůžek pro osoby se zvláštním režimem, domova pro seniory a 
Odlehčovací služby v pobytové formě je zmínka i ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb 
v Ústeckém kraji na období 2019-2021. 

Při navýšení kapacity ve stávajících a nově vzniklých pobytových službách bude potřeba i navýšení 
počtu pracovních úvazků. Veškeré počty lůžek, počty úvazků pracovníků přímé péče a další informace 
o investičním záměru jsou podrobně popsány v Ekonomické studii rozšíření kapacit Hornické 
nemocnice S poliklinikou Bílina (viz příloha). 

Domníváme se, že navrhované požadavky HNSP Bílina pro ORP Bílina, jsou potřebné, a proto 
doporučujeme schválit žádost O budoucí příslib rozšíření sociálních Služeb, ačkoli toto není v souladu 
S platnou Metodikou zajištění sítě sociálních služeb Usteckého kraje. 
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