
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: 20.13

31. zasedání zastupitelstva konané dne 7. 9. 2020

Věc:
SOCIÁLNĚ PSYCHIATRICKÉ CENTRUM SLUNÍČKO z.ú. – budoucí příslib

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Předložení žádosti o vydání budoucího příslibu Ústeckého kraje ve věci zařazení sociální služby denní 
stacionář (ID 2799038) poskytovatele SOCIÁLNĚ PSYCHIATRICKÉ CENTRUM SLUNÍČKO z.ú. do Základní 
sítě sociálních služeb Ústeckého

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: 

20.13-1 Název: Bod 20.13 priloha 1.pdf Žádost o budoucí příslib U

20.13-2 Název: Bod 20.13 priloha 2.pdf Žádost do Základní sítě U

20.13-3 Název: Bod 20.13 priloha 3.pdf Vyjádření obce U

20.13-4 Název: Bod 20.13 priloha 4.pdf Zápis z jednání U

20.13-5 Název: Bod 20.13 priloha 5.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, 3, 4 a 5 
předloženého materiálu.



B) rozhoduje

O vydání souhlasného stanoviska pro poskytovatele sociálních služeb SOCIÁLNĚ PSYCHIATRICKÉ 
CENTRUM SLUNÍČKO z.ú.:

Ústecký kraj zařadí do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje registrovanou sociální službu 
denní stacionář (ID 6782959) v ambulantní formě s individuální okamžitou kapacitou 1, skupinovou 
kapacitu 12/2 a 5 úvazků pracovníků v přímé péči, nebudou-li tomu bránit legislativní podmínky. Služba 
zařazená do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje obdrží Podmíněné 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 14. 8. 2020 obdržel Ústecký kraj pod č. j. KUUK/127862/2020 žádost o vydání budoucího příslibu na 
zařazení nové sociální služby denní stacionář (ID 2799038) poskytovatele SOCIÁLNĚ PSYCHIATRICKÉ 
CENTRUM SLUNÍČKO z.ú. do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. Žádost je uvedena v příloze 
č. 1 tohoto usnesení.

Dne 3. 8. 2020 obdržel Ústecký kraj pod č. j. KUUK/122567/2020 žádost o zařazení nové sociální služby 
denní stacionář (ID 2799038) poskytovatele SOCIÁLNĚ PSYCHIATRICKÉ CENTRUM SLUNÍČKO z.ú. do 
Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje v souladu s Metodikou zajištění sítě sociálních služeb 
Ústeckého kraje. Tyto žádosti se předkládají odboru sociálních věcí v srpnu a v případě schválení 
Zastupitelstvem Ústeckého kraje jsou následně služby zařazeny s účinností od 1. ledna následujícího roku do 
Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. Žádost o zařazení do Základní sítě sociálních služeb 
Ústeckého kraje je uvedena v příloze č. 2 předloženého materiálu. Přílohou této žádosti je vyjádření obce k 
potřebnosti dané sociální služby. Toto vyjádření je uvedeno v příloze č. 3 předloženého materiálu.

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“), dne 09. 06. 2020 podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona o sociálních službách a v souladu se 
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti podané dne 12. 05. 
2020 a doplněné ve dnech 27. 05. 2020, 01. 06. 2020, 08. 06. 2020 a 09. 06. 2020 žadatelem SOCIÁLNĚ 
PSYCHIATRICKÉ CENTRUM SLUNÍČKO z.ú., Žernosecká 2280, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČ 089 29 
815, rozhodl o registraci sociální služby denní stacionář (ID 2799038). Služba je registrována v ambulantní 
formě s individuální okamžitou kapacitou 1 nebo počet klientů (při práci se skupinou) 12/2 pracovníci. Cílovou 
skupinou jsou osoby s chronickým duševním postižením – je poskytována osobám s demencí a dalšími 
poruchami kognitivních funkcí, deliriem, depresemi, úzkostnými poruchami, pro osoby trpící psychózou. 
Sociální služba je poskytována v Litoměřicích.

Denní stacionáře definuje zákon o sociálních službách v § 46:
(1) V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z 
důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Podmínkou pro získání dotace na denní stacionář (pokud by služba nebyla hrazena z projektu Ministerstva 
zdravotnictví) v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji je zařazení sociální 
služby 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 12/2 a 5 úvazků pracovníků v přímé péči poskytovatele SOCIÁLNĚ PSYCHIATRICKÉ 
CENTRUM SLUNÍČKO z.ú. do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje předcházelo dne 24. 6. 2020 
jednání poskytovatele s odborem sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje ohledně jeho záměru 
vytvořit sociální službu denní stacionář. Zápis z jednání
(č. j. KUUK/109104/2020) je uveden v příloze č. 4 předloženého materiálu. V zápisu, který byl poskytovateli 
předán, je uvedeno, že poskytovateli není možné vydat Podmíněné pověření k zajištění dostupnosti 
poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje pro potřeby 
výzvy Podpora Center duševního zdraví do té doby, než bude zařazen do Základní sítě sociálních služeb. 
Zároveň se zde uvádí, že pokud bude poskytovatel potřebovat pro účely dotace Ministerstva zdravotnictví 
Podmíněné pověření, je nutné, aby materiál (budoucí příslib) v září 2020 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého 
kraje. V opačném případě totiž rozhoduje o žádosti o zařazení do Základní sítě Zastupitelstvo Ústeckého 
kraje v prosinci a do té doby by poskytovatel neměl jistotu, zda k zařazení služby dojde či nedojde.



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. Výjimkou je vznik nové služby centra duševního zdraví v návaznosti na implementaci reformy 
psychiatrické péče v Ústeckém kraji. Další výjimkou je to, pokud má poskytovatel v úmyslu zřídit novou 
sociální službu pro specifickou cílovou skupinu (např. osoby s chronickým duševním onemocněním), která je 
definována
v aktuálně platném Střednědobém plánu sociálních služeb nebo Akčním plánu sociálních služeb jako cílová 
skupina, pro kterou je zajištění služeb v kraji nedostatečné.

Metodika zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje dále uvádí následující:
1. V návaznosti na implementaci reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji budou v rámci Základní sítě 
kraje postupně vznikat sociální služby pro potřeby naplňování této reformy. Tyto sociální služby budou 
standardním procesem včetně včasného naplánování potřebných kapacit postupně zařazovány do základní 
sítě kraje po schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
2. Optimální kapacity sociálních služeb pro naplňování reformy psychiatrické péče budou v Akčním plánu 
vydefinovány s poznámkou konkrétní kapacity sociální služby v návaznosti na Centra duševního zdraví.
3. V souvislosti s výzvou Podpora center duševního zdraví, která bude vyhlášena Ministerstvem zdravotnictví, 
bude těmto sociálním službám vydáno tzv. Podmíněné pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti 
poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje pro potřeby 
výzvy Podpora Center duševního zdraví.
4. Podmíněné pověření bude obsahovat rozsah a obsah sociální služby a bude platné po dobu trvání 
projektu. Donátor sociální služby, Ministerstvo zdravotnictví, přistoupí k podmíněnému Pověření, vypočte a 
vydá výši vyrovnávací platby sociální služby.

V době podání žádosti o budoucí příslib poskytovatel zatím nemá od Ministerstva zdravotnictví potvrzeno, 
zda mu bude podpořen projekt v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované 
multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro seniory. Pokud by mu projekt nebyl schválen a došlo by k 
zařazení do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, sociální služba by byla hrazena z programu 
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji. Předpokládané datum zahájení pilotního provozu je 1. 9. 2020 a 
ukončení 28. 2 2022. V žádosti o zařazení do Základní sítě sociálních služeb uvádí poskytovatel plánované 
zdroje na příští rok:
Dotace MPSV prostřednictvím ÚK: 1 000 000 Kč
Dotace od obce: 150 000 Kč
Úhrady od uživatelů služby: 2 615 760 Kč
Odbor sociálních věcí vytvořil modelaci výše dotace pro denní stacionář s 5 úvazky pracovníků v přímé péči 
(1 sociální pracovník, 4 pracovníci v sociálních službách). Modelace dotace je uvedena v příloze č. 5 
předloženého materiálu. Vyrovnávací platba dle modelace činí 4 436 850 Kč, optimální výše dotace 2 825 
058 Kč a redukce na rok 2020 je 1 889 546 Kč.

Akční plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje platný od 1. 7. 2020 uvádí, že v regionu Litoměřicko je 5 
denních stacionářů s celkovou individuální kapacitou 10. V současné době zde není vydefinovaná potřebnost 
pro navyšování kapacity. Uvádí se zde však, že dlouhodobě je evidována neuspokojivá situace v oblasti 
psychiatrické péče. Z tohoto důvodu se odbor sociálních věcí domnívá, že vznik denního stacionáře 
poskytovatele SOCIÁLNĚ PSYCHIATRICKÉ CENTRUM SLUNÍČKO z.ú. je v souladu s Akčním plánem 
vzhledem k jeho cílové skupině, kterou tvoří osoby s chronickým duševním onemocněním. Poskytovatel také 
úzce spolupracuje s Řídícím výborem Reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji.

Žádost poskytovatele je zároveň v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém 
kraji na období 2019-2021. Ten uvádí jako jeden z hlavních cílů Ústeckého kraje podporu specifických 
cílových skupin, do kterých spadají osoby s chronickým duševním onemocněním.

Vyjádření odboru sociálních věcí:
Odbor sociálních věcí doporučuje vydání souhlasného stanoviska pro poskytovatele SOCIÁLNĚ 
PSYCHIATRICKÉ CENTRUM SLUNÍČKO z.ú.



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


