Projekt „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“
základní informace
Registrační číslo: CZ 1.04/3.1.00/05.00069
Částka: 135 439 952,00 Kč
Doba realizace projektu: 1. říjen 2012 až 31. březen 2015
Číslo operačního programu: CZ.1.04
Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo prioritní osy: 4.3
Název prioritní osy: Sociální integrace a rovné příležitosti
Číslo oblasti podpory: 4.3.1
Název oblasti podpory: Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Číslo výzvy: 05
Název výzvy: Výzva pro kraje pro předkládání IP v rámci 3.1 - Podpora sociální
integrace a sociálních služeb

Popis projektu
Hlavním cílem projektu je zajištění vybraného druhu sociálních služeb v Ústeckém kraji
v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na rok 2012-2013 a s plány
rozvoje sociálních služeb na místní úrovni.
Cílem projektu je sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených
sociálním vyloučením a odstraňování bariér v přístupu k zaměstnání. Projekt zajistí dostupné
služby azylového bydlení a na území celého kraje a podpoří vznik nových nízkoprahových
denních center pro osoby bez přístřeší v lokalitách, kde tyto služby chybí a jsou na základě
informací z obcí potřebné. Specifickým cílem projektu je přímá podpora osob ohrožených
sociálním vyloučením ze společnosti a z trhu práce zajištěním služeb umožňujících samostatné
působení jedince ve společnosti prostřednictvím podpory pracovní rehabilitace jako součást
komplexní samostatnosti a soběstačnosti osob zdravotně postižených podpořením služeb
sociálně terapeutických dílen zvyšující možnost uplatnění osob na trhu práce.
Popis realizace klíčových aktivit:
V rámci aktivity proběhne prostřednictvím veřejných zakázek nákup vybraných sociálních
služeb. Do veřejné zakázky budou zapojeny sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - azylové domy, nízkoprahová denní centra
a sociálně terapeutické dílny. Výběr služeb vycházel z podmínek obsažených ve výzvě
k předkládání individuálních projektů krajů a v Prováděcím dokumentu Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost. Výběr konkrétních druhů služeb zařazených do projektu byl
proveden ve spolupráci s obcemi a zástupci poskytovatelů sociálních služeb na základě

střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb na místní i krajské úrovni. V rámci projektu
budou podpořeny nejen služby stávající, ale na základě poptávky i služby nové.
Hlavní aktivity projektu
- zahájení projektu, vytvoření realizačního týmu a jeho technické zabezpečení; stanovení
pravidel pro řízení projektu a pro komunikaci s ostatními subjekty, kterých se přímo
dotkne realizace projektu (odbory ekonomický a investiční a personální oddělení krajského
úřadu, orgány kraje, obce, poskytovatelé sociálních služeb); zpracování zadávací
dokumentace k veřejné zakázce
- řízení projektu, zajištění organizačního a finanční řízení projektu, administrativa projektu,
monitorování a evaluace projektu; zabezpečení administrativy zadávacího řízení
- nákup sociálních služeb prostřednictvím veřejných zakázek na zajištění sociálních služeb
a vyhlašování veřejných zakázek v regionech, uzavření smluv s vítězi, kontrola věcného
plnění zakázek tj. poskytování sociálních služeb, sběr a zpracování údajů o poskytovaných
soc. službách
V rámci projektu budou podpořeny tyto sociální služby:
a) §57 azylové domy se zaměřením na azylové domy pro matky s dětmi a azylové domy pro
rodiny s dětmi v lokalitách Děčín, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Litoměřice, Louny,
Most, Osek, Roudnice nad Labem, Rumburk, Teplice, Ústí nad Labem a nový azylový
dům pro jednotlivce v Lovosicích.
b) § 67 sociálně terapeutické dílny v Děčíně, Dolní Poustevně, Krupce, Litoměřicích,
Lounech, Šluknově, Teplicích, Ústí nad Labem a Žatci, nové pak v Děčíně, Litoměřicích
a Kadani.
c) § 61 nízkoprahová denní centra (nová) v Klášterci nad Ohří, Kadani, Lovosicích a Mostě.
Cílové skupiny
- osoby bez přístřeší
- osoby se zdravotním postižením-osoby s mentálním postižením a osoby s duševním
onemocněním
Harmonogram realizace projektu
- říjen 2012 zahájení projektu
- od října 2012 administrace veřejných zakázek na zajištění sociálních služeb v období
2013 – 2014 (vyhlášení, vyhodnocení, uzavření smluv s vítězi), v průběhu října bude
vyhlášeno výběrové řízení na zajištění vybraných druhů sociálních služeb na území
Ústeckého kraje.
- leden 2013 – prosinec 2014 – financování sociálních služeb; kontroly věcného plnění
zakázek (poskytování sociálních služeb), monitoring a evaluace projektu, průběžný
a závěrečný audit.

Hodnocení efektivity služeb poskytovaných v rámci projektu
V rámci realizace projektu budou pravidelně sbírány a vyhodnocovány údaje o počtu
uživatelů a o výkonech sociálních služeb realizovaných v rámci projektu. Bude sledována
finanční efektivita služeb a porovnávána jednotková cena výkonů v sociálních službách.
Na základě uvedených údajů budou zpracovávány monitorovací zprávy projektu. V průběhu
realizace projetu bude prováděna kontrola věcného plnění dodávek – tj. poskytování sociálních
služeb.

Realizátor projektu
Název: Ústecký kraj
IČ: 70892156
Ulice: Velká Hradební 48
Město: Ústí nad Labem
PSČ: 400 01
Kontaktní osoba
Bc. Veronika Lejčková
e-mail: lejckova.v@kr-ustecky.cz,
tel.: 475 657 923
www: http://www.kr-ustecky.cz

