
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 20.11

31. zasedání zastupitelstva konané dne 7. 9. 2020

Věc:
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace – budoucí příslib

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Předložení žádosti o vydání budoucího příslibu Ústeckého kraje ve věci zařazení individuální kapacity 1, 
skupinové kapacity 15 a 2,1 úvazku pracovníků v přímé péči poskytovatele Obrnické centrum sociálních 
služeb, příspěvková organizace do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Výbor Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 3. 9. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

20.11-1 Název: Bod 20.11 priloha 1.pdf Žádost o budoucí příslib U

20.11-2 Název: Bod 20.11 priloha 2.pdf Zápis z jednání U

20.11-3 Název: Bod 20.11 priloha 3.pdf Modelace dotace U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

Předložené informace v tomto materiálu včetně přílohy č. 1 tohoto usnesení a přílohy č. 2 a 3 
předloženého materiálu.

B) rozhoduje

O vydání souhlasného stanoviska pro poskytovatele sociálních služeb Obrnické centrum sociálních 
služeb, příspěvková organizace ve znění:



Ústecký kraj zařadí po dokončení vhodných prostor registrovanou sociálních službu nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež (ID 6782959) do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s individuální kapacitou 
1, skupinovou kapacitou 15 a 2,1 úvazku pracovníků v přímé péči poskytovatele Obrnické centrum 
sociálních služeb, příspěvková organizace, nebudou-li tomu bránit legislativní podmínky. Služba zařazená 
do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje obdrží Pověření Ústeckého kraje 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. 9. 2019



Důvodová zpráva:
Dne 23. 7. 2020 obdržel Ústecký kraj žádost o vydání budoucího příslibu poskytovatele Obrnické centrum 
sociálních služeb, příspěvková organizace pod č. j. KUUK/118067/2020. Žádost poskytovatele je uvedena v 
příloze č. 1 tohoto usnesení a týká se sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále jen 
„NZDM“).

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí, příslušný k rozhodování podle ustanovení § 78 odst. 2 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních 
službách“), rozhodl dne 21. 07. 2020 podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách, v platném 
znění, o změně registrace č. j. 2377/SZ/2012 žadatele Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková 
organizace. Změna se týká zaregistrování nové sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež s 
názvem GALAXIE (ID 6782959)
v ambulantní a terénní formě. Individuální okamžitá kapacita ambulantní formy je 1, počet klientů (při práci se 
skupinou) 15/2 pracovníci nebo okamžitá kapacita terénní formy 15/2 pracovníci. Sociální služba je určena 
pro děti a mládež ve věku od 6 - 12 let, ohroženým společensky nežádoucími jevy, žijící na území obce 
Obrnice. Tato sociální služba bude poskytována od 1. 1. 2021.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež definuje zákon o sociálních službách v § 62:
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 
do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením 
nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se 
orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba 
může být poskytována osobám anonymně.
Služba poskytuje tyto základní činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Podmínkou pro získání dotace na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v rámci dotačního programu 
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji je zařazení sociálních služeb do Základní sítě sociálních služeb 
Ústeckého kraje. Hlavním cílem kraje je vytvoření Základní sítě kraje v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a 
s odpovídající místní dostupností, dále pak zaměření se na regulaci vzniku nových sociálních služeb. 
Zařazením sociální služby do Základní sítě kraje kraj deklaruje, že sociální služba je potřebná a 
financovatelná z veřejných zdrojů s ohledem na výši finanční podpory stanovenou v rámci přidělené dotace.

Předložení žádosti o vydání budoucího příslibu Ústeckého kraje ve věci zařazení individuální kapacity 1, 
skupinové kapacity 15 a 2,1 úvazku pracovníků v přímé péči poskytovatele Obrnické centrum sociálních 
služeb, příspěvková organizace do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje předcházelo dne 28. 5. 
2020 jednání poskytovatele s odborem sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje ohledně jeho 
záměru vytvořit sociální službu NZDM. Zápis z jednání
(č. j. KUUK/089545/2020) je uveden v příloze č. 2 předloženého materiálu. Jednou z řešených variant bylo to, 
že by poskytovatel snížil kapacitu NZDM pro starší děti a část kapacity by byla pro děti ve věku 6-12 let. 
Poskytovatel však následně zvážil, že rozšíření věkové skupiny v rámci jednoho NZDM nedoporučuje, a to 
nejen vzhledem k naplněné kapacitě, ale i s ohledem na nesnášenlivost mladších dětí s již dospívajícími a s 
ohledem na zcela odlišný program a nabídku aktivit v závislosti na věku cílové skupiny. Dále se zaměstnanci 
stávajícího NZDM Vulkán obávají poklesu návštěvnosti starších uživatelů v případě omezení klubu (např. 
rozdělení časového limitu). Sedmiletá tradice klubu pro starší děti vytvořila poměrně širokou základnu 
dospívajících, kteří klub navštěvují.

Poskytovatel dále ve své žádosti o budoucí příslib uvádí, že vzhledem k situaci s cílovou skupinou děti ve 
věku 6-12 let, která je v obci vnímána jako velmi negativní, přistoupila obec k dohodě se společenstvím 
vlastníků a v jednom z domů našla prostory vhodné pro realizaci soc. služby, která by se zaměřila přímo na 
tuto cílovou skupinu. V tomto roce je také možnost využít finančních prostředků na rekonstrukci těchto 
prostor, což je pro obec velmi významné. Jedná se o finanční zdroje z Místní akční skupiny Naděje, která 
bude vyhlašovat v srpnu/září 2020 opakovanou výzvu č. 62. z Integrovaného regionálního operačního 
programu, prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj, kde bude alokace na projekt cca 1-1,5 milionu Kč. 
Obec Obrnice se chce do výzvy zapojit a připravuje rekonstrukci prostor. Dokončení realizace projektu a 
přestěhování NZDM GALAXIE je předpokládáno v průběhu roku 2021. Do doby dokončení realizace projektu 
by NZDM působilo v náhradních prostorech.



Dle Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje je od 1. 1. 2019 je přistoupeno 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. Metodika zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého 
kraje uvádí výjimky, dle kterých je navyšování kapacit, úvazků a zařazování sociálních služeb do Základní 
sítě možné. NZDM poskytovatele Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace se svým 
záměrem nespadá do žádné z těchto výjimek. I přesto odbor sociálních věcí Ústeckého kraje doporučuje 
rozhodnout Zastupitelstvu Ústeckého kraje o vydání budoucího příslibu a zařazení této sociální služby do 
Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.

Potřebnost navýšení kapacity v ORP Most je uvedena v Akčním plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého 
kraje platném od 1. 7. 2020 (dále jen „Akční plán“). Akční plán uvádí rozdíl mezi aktuální a optimální 
individuální okamžitou kapacitou pro rok 2021 celkem 2; poskytovatel Obrnické centrum sociálních služeb, 
příspěvková organizace žádá o kapacitu 1. Textová část Akčního plánu u nízkoprahových zařízení pro děti a 
mládež uvádí následující:
Služba je velmi vyhledávaná a potřebná v souvislosti s výskytem velkého počtu sociálně vyloučených lokalit v 
celém regionu, s tím souvisí i vysoký počet dětí žijící v těchto lokalitách, které jsou ohroženy rizikovým 
způsobem života. Služba nabízí vzdělávací aktivity, preventivní služby, poradenství a to vše by mělo vést ke 
snížení a předcházení rizikového stylu života dětí a mladistvých a minimalizuje faktory rizikového způsobu 
chování. Vedle tohoto druhu služby jsou v regionu nabízeny i jiné alternativy trávení volného času v podobě 
mateřských center, volnočasových klubů v rámci základních škol, nízkoprahové zařízení Městské policie v 
Janově, knihovny, základní umělecká škola a také sportovní kluby. Kapacita služby je v tuto chvíli dostatečná. 
V ORP Most je služba poskytována ve městě Most, Chanov a Obrnicích. V Mostě je služba poskytována v 
optimální kapacitě a v současné době není reflektována potřeba navýšení. V Chanově je služba poskytována. 
Je velmi žádaná a potřebná
z důvodu velkého počtu dětí a mládeže ohrožených rizikovým chováním, kteří žijí přímo v sociálně vyloučené 
lokalitě. V Obrnicích zásadním způsobem chybí „malé nízkoprahy“ pro děti od 6 do 15 let. Stávající služba 
proto reagovala na tuto poptávku snížením své věkové hranice na 13 let. Stále je zde však nepokryta cílová 
skupina dětí ve věku 6 – 12 let, což se jeví v tuto chvíli jako zásadní problém.

Na problémy v regionu Mostecko upozorňuje již Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
v Ústeckém kraji na období 2019-2021, kde je uvedeno následující:
Dalším nedostatek je špatné zapojování obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit do běžného života 
(vzdělávání, zaměstnání, bydlení), růst patologických jevů (jako např. vysoká kriminalita – zneužívání seniorů 
a osob s handicapem, závislost na alkoholu a drogách), na kriminalitě se podílejí i děti a mladiství, alarmující 
je především, že 2/3 z počtu dětí s výchovnými problémy jsou mladší 15 let.

Zastupitelstvo obce Obrnice dne 14. 2. 2018 usnesením č. 1/11/2018 schválilo Koncepci prevence kriminality 
Obce Obrnice a lokalit ve správním obvodu obce na období 2018 – 2021. Dle této koncepce obec zaměří 
svou pozornost především na děti a mladistvé, soc. vyloučené, ale i seniory. Obrnice patří dle tohoto 
dokumentu mezi obce v ČR, ve kterých je evidován vysoký podíl trestných skutků spáchaných nejen 
dospělými osobami, ale i dětmi a mladistvými. V obci je také velký počet osob romského etnika či osob 
ohrožených sociálním vyloučením. Naopak senioři jsou nejrizikovější skupinou obyvatelstva, která je nejvíce 
ohrožena kriminalitou. Senioři se stávají nejčastěji oběťmi krádeží, loupežného přepadení a podvodů. Dále 
tento dokument uvádí, že je žádoucí zaměřit podporu zejména na děti a mládež s důrazem na děti ve věku 6 
– 14 let (např. ve formě NZDM pro tuto cílovou skupinu), na rodiny s dětmi, mladé dospělé, na děti a mládež 
po ústavní nebo ochranné výchově a na oběti trestné činnosti.

Obrnice patří mezi sociálně vyloučené lokality s velkým podílem romské menšiny. Zpráva o stavu romské 
menšiny za rok 2019 uvádí, že dle kvalifikovaného odhadu je v ORP Most 5500 Romů, z toho kvalifikovaný 
odhad sociálně vyloučených Romů je 4500. Působení NZDM v Obrnicích tedy odbor sociálních věcí 
Krajského úřadu Ústeckého kraje vidí jako opodstatněné, neboť napomůže k předcházení 
sociálně-patologických jevů a dalšímu sociálnímu vylučování.

Odbor sociálních věcí se domnívá, že poskytovatel by se měl pokusit o získání finančních zdrojů na 
rekonstrukci v rámci výzvy č. 62 z Integrovaného regionálního operačního programu. Jeho cílem je posílení 
komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu. Po zařazení NZDM do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje by byla 
služba hrazena z dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji.

Odbor sociálních věcí vytvořil modelaci výše dotace pro NZDM s 2,1 úvazky pracovníků v přímé péči. 



Modelace je uvedena v příloze č. 3 předloženého materiálu. Vyrovnávací platba dle modelace činí
1 798 458 Kč, optimální výše dotace 1 618 613 Kč a redukce 1 244 474 Kč.

Poskytovatel by dle podmínek Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje v případě zájmu o 
zařazení do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 1. 2021 podal v srpnu 2020 
žádost o zařazení, o které by následně rozhodovalo spolu s dalšími obdrženými žádostmi Zastupitelstvo 
Ústeckého kraje. V případě schválení by poskytovatel obdržel Pověření Ústeckého kraje k zajištění 
dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na 
období 2020–2021.

Vyjádření odboru sociálních věcí:
Odbor sociálních věcí doporučuje vydání souhlasného stanoviska pro poskytovatele Obrnické centrum 
sociálních služeb, příspěvková organizace.

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 20. 8. 
2020

2 Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)   Mgr. Ing. Miroslav Andrt 
21.8.2020

Podpis zpracovatele:  Andrea Hájková 20. 8. 2020


