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Možnosti rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 84/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 vzalo
na vědomí zpracované materiály:
− Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje
(Informaci o možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem)
− Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje
(situační přehled)
vč. závěrů a doporučení z nich vycházejících.
Každým rokem je Zastupitelstvo Ústeckého kraje informováno o stavu a možnostech rozvoje
poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem.
Financování sociálních služeb
S účinností od 1. 1. 2015 došlo na základě novelizace zákona 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), ke změně
poskytování dotací ze státního rozpočtu na sociální služby s místní a regionální působností.
O poskytování dotací na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním
základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnosti
u jednotlivých druhů sociálních služeb rozhodují dle § 101a zákona o sociálních službách
kraje.
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 114/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015 byla
schválena Metodika Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory (dále jen "dotace")
poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém
kraji pro rok 2016 (dále jen „Metodika“). Následně byla usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 98/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015 schválena revize Metodiky.
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 99/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015 byl vyhlášen
dotační program na Podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji pro rok 2016.
Dne 29. 2. 2016 byla usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 90/28U/2016 schválena
v pořadí druhá revize Metodiky. Podle této revidované Metodiky se postupovalo při
hodnocení žádostí o dotaci a při stanovování vyrovnávací platby do smlouvy (optimální výše
dotace).
V souvislosti s plněním povinností vyplývajících z § 101a zákona o sociálních službách
a v souladu s povinnostmi stanovenými v zákoně číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, pod výše uvedenými čísly usnesení, Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodlo o vyhlášení dotačního programu Podpora sociálních služeb
v Ústeckém kraji pro rok 2016 (dále jen „Program“) a schválilo Metodiku, která respektuje
pravidla obsažená v Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací
ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpory poskytování
sociálních služeb pro rok 2016 (dále jen „Metodika MPSV“). Metodika také reflektuje na
změny evropského práva v oblasti veřejné podpory, které se zásadním způsobem dotýkají
systému financování sociálních služeb. Metodika též obsahuje informace o legislativní
úpravě vyrovnávací platby a způsob jejího výpočtu.
Metodika dále upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí, čerpání, kontrolu a finanční
vyúčtování dotace. Dále pak stanovuje postup hodnocení žádostí, stanovení optimální výše
dotace (vyrovnávací platby do smlouvy) a následný postup při stanovení reálné výše
podpory v kontextu alokace přidělené ze státního rozpočtu z kapitoly MPSV na základě
Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ústeckému kraji.
Během roku 2015 se Ústecký kraj, respektive odbor sociálních věcí, intenzivně připravoval
na financování sociálních služeb v režimu veřejné podpory slučitelné s vnitřním trhem podle
Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování
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Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby
udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského
zájmu (dále jen „Rozhodnutí EU“).
V souvislosti se změnou režimu financování sociálních služeb se více propojila oblast
financování a plánování sociálních služeb v tom smyslu, že finanční prostředky na zajištění
chodu služby lze poskytnout pouze poskytovatelům sociálních služeb, jejichž služba je
součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018 (dále jen
„Základní síť kraje“). Služby zařazené do Základní sítě kraje v souladu s čl. 4 Rozhodnutí EU
obdržely pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu od Ústeckého kraje
nebo pověření MPSV.
Součástí Pověření je kalkulace vyrovnávací platby. Ta představuje celkovou výši finančních
prostředků z veřejných rozpočtů (včetně prostředků z ESF), kterou sociální služba potřebuje
k zajištění dostupnosti poskytované sociální služby (k dokrytí svých provozních potřeb) vedle
prostředků, které získá vlastní činností.
V tomto novém systému finanční podpora (dotace nebo příspěvek zřizovatele) poskytnutá
v rámci Programu tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby stanovené v pověření.
Finanční podpora z rozpočtu kraje byla poskytnuta dle § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na účel
vymezený ve speciálním zákoně - o sociálních službách, na který výše uvedený § 10a odst.
2 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, odkazuje.
Program je zaměřen na podporu registrovaných sociálních služeb poskytujících sociální
služby a na podporu služeb, jenž jsou zapsány v registru poskytovatelů sociálních služeb
(§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách; sociální služby poskytované dle § 52 zákona
o sociálních službách) na území Ústeckého kraje, které jsou součástí Základní sítě kraje.
Vzhledem k tomu, že výše alokace a přidělené dotace ze strany MPSV krajům podléhá
schválení státního rozpočtu, nelze předem definovat přesnou výši finančních prostředků
na Program.
Ústecký kraj podal na MPSV prostřednictvím internetové aplikace IS OKsystém poskytovatel žádost o dotaci na podporu sociálních služeb v kraji ve výši 1 171 628 801 Kč.
Dne 26. 1. 2016 obdržel Ústecký kraj Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu na rok 2016 (dále jen „Rozhodnutí“). Rozhodnutím byla Ústeckému kraji
poskytnuta dotace v souladu s podmínkami pro poskytování dotací stanovenými v Metodice
MPSV v celkové maximální výši 807 386 500,- Kč s tím, že z této částky je minimálně 72 825
000,- Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení. Alokace byla na základě Dodatku
č. 2 k Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 kraji navýšena o 31 072 000,- Kč.
Tyto finanční prostředky musely být použity pouze na platy, mzdy a jejich navýšení. Alokace
byla dále navýšena o částku 25 452 000,- Kč na základě Dodatku č. 3 k Rozhodnutí
č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313, přičemž tyto finanční prostředky musely být také
použity pouze na platy, mzdy a jejich navýšení. Celkově měl Ústecký kraj na rok 2016
k dispozici na financování sociálních služeb částku ve výši 863 910 500,- Kč s tím, že z této
částky bylo minimálně 129 349 000,- Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení.
Podávání žádostí bylo možné v termínu od 12. 10. 2015 do 26. 10. 2015. Ústecký kraj
obdržel prostřednictvím internetové aplikace IS OKsystém – poskytovatel celkem 185
žádostí o finanční podporu v celkové výši 1 189 968 717 Kč na 560 sociálních služeb.
Vyhodnocení Programu bylo Zastupitelstvem Ústeckého kraje schváleno dne 29. 2. 2016
usnesením č. 91/28Z/2016.
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 108/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 byl vyhlášen
dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“ a schváleny přílohy
vyhlášení dotačního programu, především Metodika Ústeckého kraje pro poskytování
finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních
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služeb v Ústeckém kraji 2017 (dále jen „Metodika 2017“) a dále vzor smlouvy a vzor
Pověření.
Ústecký kraj dne 28. 7. 2016, prostřednictvím aplikace IS OK systém - poskytovatel podal
žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního řízení v oblasti podpory
poskytování sociálních služeb s požadavkem na rok 2017 ve výši 1 649 133 094,- Kč.
Termín pro podávání žádostí jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb na podporu
sociálních služeb pro rok 2017 byl stanoven od 13.10.2016 do 3.11.2016, prostřednictvím
internetové aplikace IS OKsystém-poskytovatel.
Metodika 2017 upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání
žádostí, pravidla a postup pro posouzení žádosti, hodnocení rozpočtu, požadavku na dotaci,
stanovení maximální výše dotace. Metodika 2017 dále obsahuje informace o stanovení
vyrovnávací platby, maximální a reálné výše dotace. Na příspěvkové organizace Ústeckého
kraje se tato Metodika vztahuje obdobně.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období
2016 – 2018
Hlavním strategickým dokumentem pro sociální oblast Ústeckého kraje je „Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb na období 2016–2018“ (dále jen „SPRSS“). Je jedním
z nejdůležitějších nástrojů kraje pro vytvoření kvalitní, efektivní a dostupné sítě sociálních
služeb v souladu s platnou legislativou ČR. Poslední verze plánu byla schválena
Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 29. 6. 2015 č. usnesení 117/23Z/2015. Zároveň se
SPRSS na období 2016–2018 byl schválen první prováděcí dokument na období jednoho
roku „Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2016“.
Záměrem kraje je zpracování akčního plánu, který deklaruje strategii kraje v oblasti
sociálních služeb a řízení sítě služeb na jeho území na období jednoho roku. Hlavní strategií
kraje pro toto plánovací období je vytvoření systému řízení a aktualizace sítě sociálních
služeb, kterou tvoří souhrn místně dostupných služeb v dostatečné kapacitě a kvalitě, které
jsou poskytovány v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje, dostupnými
finančními a jinými zdroji.
Cílem akčního plánu je naplňování stanovených priorit SPRSS, priorit regionů, řízení
a aktualizace sítě sociálních služeb na území kraje na základě znalosti aktuálních potřeb,
a to v souladu s měnícími se zákonnými normami a vývojem prostředí v závislosti
na finančních prostředcích.
V souladu s touto strategií byl v roce 2016 vytvořen dokument „Věcné vyhodnocení plnění
cílů a změny kapacit na rok 2017“. Dokument byl zpracován jako podklad pro definování
optimálních okamžitých kapacit na rok 2017 na základě věcného vyhodnocení plnění cílů
roku 2016 a zapracování změn kapacit na rok 2016. Tento dokument byl schválen dne
27. 6. 2016 Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 122/30Z/2016.
Přílohu dokumentu tvořila „Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje 2016–2018
(schválená usnesením ZÚK dne 27. 6. 2016)“, dále jen „základní síť kraje“. Při aktualizaci
základní sítě kraje v červnu 2016 bylo odstoupeno od členění základní sítě kraje na úroveň 1
– reálná, úroveň 2 – optimální. Na základě nových skutečností byly sociální služby zařazené
v úrovni 2 – optimální přeřazeny do služeb nezařazených do základní sítě kraje. V souvislosti
s revizí „Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje“ v roce 2016 došlo
ke změně struktury základní sítě, nadále již nebudou sledovány počty pracovníků a jejich
úvazky v rozdělení na pracovníky v přímé péči a na ostatní pracovníky. V základní síti budou
uvedeny pouze průměrné přepočtené úvazky.
V závěru roku 2016 bude předložen ke schválení orgány kraje Akční plán rozvoje sociálních
služeb Ústeckého kraje na rok 2017. Na jeho tvorbě spolupracovalo 16 pracovních skupin
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z 8 regionů Ústeckého kraje v rozdělení na pracovní skupiny sociální péče, sociální prevence
a odborné sociální poradenství.
V souvislosti s realizací projektu MPSV s názvem „Systémový rozvoj a podpora nástrojů
sociálně-právní ochrany dětí“, byla doplněna krajská koordinační struktura pro realizaci
procesu střednědobého plánování a rozvoje sociálních služeb o pracovní skupinu „Rodinná
politika Ústeckého kraje“. Změna struktury byla schválena Radou Ústeckého kraje dne
18.05.2016 usnesením č. 58/111R/2016.
Krajská koordinační struktura koordinuje a řídí proces plánování sociálních služeb, průběh
zpracovávání SPRSS a akčních plánů, svolává a organizuje jednotlivá jednání, navrhuje
priority v sociálních službách a zajišťuje přenos informací mezi jednotlivými stupni struktury
pro plánování a rozvoj sociálních služeb, dále předkládá orgánům kraje návrhy na změny
v základní síti kraje.

Strategie rozvoje
Ústeckým krajem

poskytovaných

sociálních

služeb

zřizovaných

Sociální služby zabezpečované Ústeckým krajem
V závěrech a doporučeních materiálu (usnesení ZÚK č. 84/12Z/2013) Sociální služby
zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje – situační přehled jsou
u jednotlivých zařízení uvedena konkrétní doporučení jak pro oblast sociálních služeb
(tj. jakou službu nadále poskytovat a jaké cílové skupině), tak i konkrétní doporučení pro
stavebně technickou oblast. V souladu s těmito doporučeními se, jak přímo daná
příspěvková organizace, tak i zřizovatel prostřednictvím odboru sociálních věcí, již po dobu
tří let řídí při všech aktivitách tak, aby záměry a cíle výše uvedeného materiálu byly postupně
naplňovány.
V květnu 2016 MPSV vydalo pro zřizovatele sociálních služeb doporučený postup č.2/2016
„Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou“.
Tento dokument stanoví „co je“ nutnou podmínkou poskytování dané pobytové sociální
služby. Materiálně-technický standard se zabývá základní činností, tj. kvalitou bydlení klientů
a popisuje:
a) nemovitost,
b) movité věci: materiální vybavení, pomůcky,
c) technicko - provozní vlastnosti.
Během roku 2017 je MPSV připraveno nastavit tyto limity pro nově registrované sociální
služby nebo při změně jejich registrace. Situace u stávajících sociálních služeb se bude
měnit postupně, a to na základě přechodných ustanovení. V současné době probíhá
legislativní proces vedoucí k rozsáhlé novele zákona o sociálních službách, která se bude
mimo jiné dotýkat i druhologie sociálních služeb. Hlavním cílem navrhované právní úpravy je,
aby poskytované sociální služby lépe odpovídaly potřebám klientů a byly přístupnější
a efektivnější pro klienty, občany a další aktéry systému sociálních služeb.
Doporučení vztahující se k opuštění památkově chráněných objektů, ve kterých jsou
poskytovány pobytové sociální služby, je plněno následovně:
a) Domov na zámku Liběšice
K 31. 12. 2015 bylo ukončeno poskytování sociální služby domovů pro osoby
se zdravotním postižením v zařízení Domova na zámku Liběšice. Tento proces
navazoval na projekt Podpora plánování a transformace sociálních služeb v Ústeckém
kraji.
b) Domov důchodců Milešov
Usnesením RÚK č. 53/104R/2016 ze dne 10. 2. 2016 vzala rada kraje na vědomí
informaci o průběhu jednání v souvislosti s opuštěním památkově chráněných objektů
v zařízení Domov důchodců Milešov a o nabytí objektů a pozemků souvisejících
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s opuštěním památkově chráněných objektů v zařízení Domov důchodců Milešov,
současně bylo uloženo majetkovému odboru pokračovat v jednání s obcí Velemín ve
věci nabytí pozemků vhodných pro zařízení Domov důchodců Milešov.
Dne 27. 6. 2016 ZÚK usnesením č. 80/30Z/2016 uložilo Ing. Ladislavu Drlému, členu
Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je
budoucí nákup (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Velemín
za celkovou kupní cenu 8.736,- Kč (1,- Kč/m2 cena sjednána dohodou) za podmínky
změny Územního plánu obce Velemín, která bude spočívat v bezproblémové možnosti
zahájit stavbu zařízení Domov důchodců. Výše citovaná smlouva o budoucí kupní
smlouvě byla uzavřena dne 17. 8. 2016.
Dále na témže jednání ZÚK usnesením č. 42/30Z/2016 bylo rozhodnuto o schválení
předloženého investičního záměru na akci „Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. –
Výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu s cílovou skupinou senioři
(osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí)“.
Mezi další přijatá doporučení byl i převod zřizovatelské funkce - převedením Domova U Trati
Litoměřice (zařízení začleněné do Centra sociální pomoci Litoměřice, p. o.) do majetku
jiného poskytovatele sociálních služeb za účelem poskytování sociálních služeb. V roce
2016 proběhlo několik jednání s potencionálními zájemci, bohužel všechna jednání byla
neúspěšná z důvodu financování sociálních služeb.
K aktivitám směřujícím k dalšímu rozvoji pobytových sociálních služeb, převážně k jejich
humanizaci bylo předložení žádostí do výzvy č. 30 - podpora z Integrovaného regionálního
operačního programu v rámci investiční akce „Rekonstrukce objektu č. p. 118 DOZP Brtníky,
p. o.“
Ústecký kraj a standardizace sociálních služeb
Rada Ústeckého kraje usnesením č. 164/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015 schválila záměr
projektu Ústeckého kraje v oblasti sociální s názvem „QUALITAS PRO PRAXIS 2“. Tento
záměr byl naplněn podáním projektové žádosti dne 29. 9. 2016. V rámci projektu
„QUALITAS PRO PRAXIS 2“ bude v období od 1. 3. 2017 do 31. 8. 2018 vybraným
příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje v sociální oblasti zajištěna odborná podpora při
zavádění standardů kvality poskytování sociálních služeb a při zpracování rozvojových plánů
služeb. Vybráno bylo celkem 25 sociálních služeb poskytovaných 6 příspěvkovými
organizacemi kraje, které nebyly zapojeny v projektu „QUALITAS PRO PRAXIS“. Služby byly
rozděleny do 4 skupin podle místa poskytování sociální služby (tzv. lokalit).

Aktuální doporučení k rozvoji
zřizovaných Ústeckým krajem

poskytovaných

sociálních

služeb

Doporučení u sociálních služeb zabezpečovaných Ústeckým krajem
V závěrech a doporučeních materiálu Sociální služby zabezpečované příspěvkovými
organizacemi Ústeckého kraje – situační přehled jsou u jednotlivých zařízení uvedena
konkrétní doporučení jak pro oblast sociálních služeb (jakou službu nadále poskytovat a jaké
cílové skupině), tak i konkrétní doporučení pro stavebně technickou oblast.
Realizace doporučení
a) Oblast sociálních služeb
Nadále pokračovat se schváleným postupem orgánů kraje při změně zřizovatelských
funkcí k zařízením sociálních služeb v souladu s principem subsidiarity. Princip bude
i nadále uplatňován v rámci sociální politiky kraje, kdy řešením sociálního problému
a prvním poskytovatelem sociálních služeb je město nebo obec. Funkci garanta
sociálních služeb plní kraj v případě, že není v silách města či obce danou situaci řešit.
V souladu s tímto principem i nadále nebude kraj rozšiřovat své zřizovatelské funkce
o další zařízení sociálních služeb pro seniory.

161219_ SociálníSlužby_příloha č. 1

Strana 7 (celkem 25)

Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí

Terénní a ambulantní služby s cílovou skupinou osob s mentálním a kombinovaným
postižením bude zřizovat převážně v návaznosti spojené s procesem transformace
pobytových sociálních služeb zřizovaných Ústeckým krajem.
Pokračovat v započaté přípravné fázi vedoucí k realizaci investiční akce „Centrum
sociální pomoci Litoměřice, p. o. – Výstavba nového objektu pro pobytovou sociální
službu s cílovou skupinou senioři (osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí)“.
Předpokládané dokončení výstavby objektu cca v roce 2020. Realizací výše uvedené
investiční akce dojde k opuštění památkově chráněných objektů v zařízení Domov
důchodců Milešov.
Opětovně zahájit jednání ve věci převodu zřizovatelské funkce - převedením Domova
U Trati Litoměřice.
Hodnocení stavu ostatních přijatých záměrů a doporučení za období 2014 – 2016
pro oblast sociálních služeb.
Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o.
Středisko Šluknov
− pokračovat v postupném ukončení služby domovy pro osoby se zdravotním
postižením – do této sociální služby již nejsou přijímáni noví klienti; dochází
k přirozenému snižování kapacity,
− nadále poskytovat sociální službu domovy pro seniory – je plněno
Záměr a doporučení:
I nadále se bude pokračovat v postupném ukončení sociální služby domovy pro osoby
se zdravotním postižením a bude se poskytovat sociální služba domovy pro seniory
s dalším rozšiřováním aktivizační a terapeutické činnosti.
Středisko Krásná Lípa
− pokračovat v postupném ukončení služby domovy pro osoby se zdravotním
postižením – k 31. 12. 2015 ukončeno poskytování sociální služby domovy pro osoby
se zdravotním postižením,
− postupně utlumovat službu domovy pro seniory, přechod na zřízení nové služby domovy se zvláštním režimem (pro osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou
demencí a ostatními typy demencí) - k 31. 12. 2015 ukončeno poskytování sociální
služby domovy pro seniory. Od 1. 1. 2016 v tomto středisku se poskytuje pouze
sociální služba domovy se zvláštním režimem (pro osoby se stařeckou demencí,
Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí).
Záměr a doporučení:
Poskytovat sociální službu domovy se zvláštním režimem (pro osoby se stařeckou
demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí).
Domov Severka Jiříkov, p. o.
− ukončení služby domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31. 12. 2013 –
k 31. 12. 2013 bylo ukončeno poskytování sociální služby domovy pro osoby se
zdravotním postižením,
− nadále poskytovat sociální službu domovy se zvláštním režimem s cílovou skupinou
osob, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního
onemocnění - od 1. 1. 2014 je poskytována pouze sociální služba domovy se
zvláštním režimem. Sociální služba je poskytována osobám s chronickým duševním
onemocněním – s Huntigtonovou nemocí, schizofrenií, psychotickým onemocněním
a etylickou demencí, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby.
Záměr a doporučení:
Poskytovat sociální službu domovy se zvláštním režimem s cílovou skupinou osob
s chronickým duševním onemocněním – s Huntigtonovou nemocí, schizofrenií,
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psychotickým onemocněním a etylickou demencí, které jsou závislé na pomoci jiné
fyzické osoby.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o.
− nadále poskytovat sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením – je
plněno,
− v rámci zapojení do projektu MPSV Transformace sociálních služeb (od druhé
poloviny roku 2013), pokračovat ve snižování kapacity sociální služby domovy pro
osoby se zdravotním postižením a o tuto kapacitu rozšíření poskytování sociální
služby chráněného bydlení – od 1. 1. 2013 organizace započala poskytovat sociální
službu chráněného bydlení s kapacitou 4; v současné době je kapacita 8. Tímto
dochází k postupnému snižování kapacity služby domovy pro osoby se zdravotním
postižením
Záměr a doporučení:
I nadále pokračovat v procesu humanizace zařízení ve vztahu s poskytováním sociální
služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení. V souladu
s tímto doporučením je i podání žádosti do výzvy č. 30 - podpora z Integrovaného
regionálního operačního programu (rekonstrukce objektu č. 118). Žádost byla podána
v říjnu 2016.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p. o.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška
− nadále poskytovat sociální sužbu domovy pro osoby se zdravotním postižením, kteří
potřebují vysokou míru podpory - je plněno,
− ve spolupráci s DOZP Česká Kamenice rozšířit o poskytování sociální služby
chráněné bydlení a kapacitu naplňovat z řad stávajících klientů – od 1. 8. 2014
organizace započala poskytovat sociální službu chráněného bydlení s kapacitou 9,
− výhledově poskytování dalších služeb ve spolupráci s DOZP Česká Kamenice
(sociálně terapeutické dílny) – vzhledem k volné kapacitě poskytovaných sociálních
služeb sociálně terapeutické dílny v oblastech Děčínska a Šluknovska organizace
využívá tyto služby pro své klienty od jiných poskytovatelů.
Záměr a doporučení:
I nadále bude pokračovat v procesu humanizace zařízení ve vztahu s poskytováním
sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením s využitím sociálních služeb
sociálně terapeutické dílny v oblastech Děčínska a Šluknovska a i nadále poskytovat
sociální službu chráněné bydlení.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Česká Kamenice
− nadále poskytovat sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením - je
plněno,
− ve spolupráci s DOZP Stará Oleška rozšířit o poskytování sociální služby chráněné
bydlení a kapacitu naplňovat z řad stávajících klientů - od 1. 8. 2014 organizace
započala poskytovat sociální službu chráněného bydlení s kapacitou 9,
− zřízení služby sociálně terapeutické dílny – vzhledem k volné kapacitě poskytovaných
sociálních služeb sociálně terapeutické dílny v oblastech Děčínska a Šluknovska
organizace využívá tyto služby pro své klienty od jiných poskytovatelů.
Záměr a doporučení:
I nadále bude pokračovat v procesu humanizace zařízení ve vztahu s poskytováním
sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením s využitím sociálních služeb
sociálně terapeutické dílny v oblastech Děčínska a Šluknovska a i nadále poskytovat
sociální službu chráněné bydlení.
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Domov bez hranic Rumburk, p. o.
(dříve Ústav sociální péče Lobendava, p. o.)
Postupné poskytování sociálních služeb v souladu se zahájeným transformačním
procesem:
− domovy pro osoby se zdravotním postižením,
− chráněné bydlení.
Ke konci roku 2015 byl dokončen transformační proces a ukončeno poskytování
sociálních služeb v Lobendavě. Byly vystaveny nové objekty, ve kterých se poskytují tyto
sociální služby:
− Rumburk, ul. U Stadionu – domov pro osoby se zdravotním postižením (kapacita 10)
a sociálně terapeutické dílny,
− Velký Šenov - domov pro osoby se zdravotním postižením (kapacita 6), chráněné
bydlení (kapacita 6) a sociálně terapeutické dílny,
− Rumburk, ul. Matějova - chráněné bydlení (kapacita 11).
Dále je sociální služba chráněné bydlení poskytována v 7 pronajatých bytech ve
Šluknově s celkovou kapacitou 21.
Záměr a doporučení:
V souladu s transformačním plánem organizace bude nadále poskytovat sociální služby
domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení a sociálně terapeutické
dílny tj. poskytovat sociální služby v prostředí domácího typu odpovídající důstojným
a evropských standardům.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o.
V polovině roku 2014 byla dokončena I. etapa transformace pobytových zařízení
sociálních služeb. Podpora byla realizována v rámci pilotního projektu MPSV „Podpora
transformace sociálních služeb“ a navazujícího projektu „Transformace sociálních
služeb“. Podpora byla provázána s investiční složkou z Integrovaného operačního
programu. Tato etapa se týkala úplného ukončení poskytování sociálních služeb
v objektu Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany (dále jen DOZP Hliňany).
Klienti z DOZP Hliňany se přestěhovali do zrekonstruovaného objektu v Teplicích, ve
kterém je poskytována ve dvou skupinových domácnostech služba chráněného bydlení
pro celkem 12 klientů a sociálně terapeutická dílna. Dále se klienti z DOZP Hliňany
přestěhovali do nově postaveného objektu v Trmicích, kde vznikly dvě skupinové
domácnosti pro celkem 12 klientů s vysokou mírou podpory. Zde je poskytována sociální
služba domovy pro osoby se zdravotním postižením. Z důvodu nepodpoření II. etapy
transformace DOZP Hliňany rámci pilotního projektu MPSV nedošlo k plánované
výstavbě objektu na Severní Terase – Kočkov. Pro zbylých 10 klientů z Hliňan pronajala
příspěvková organizace byty v Ústí nad Labem, kde se poskytuje pro tyto klienty sociální
služba chráněné bydlení.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice
Poskytování sociálních služeb v souladu se zahájeným transformačním procesem:
− domovy pro osoby se zdravotním postižením - je plněno (v objektech Za Humny
a ul. Gorkého),
− možnost rozšíření o službu chráněné bydlení v objektu Za Humny a 2 bytech
v regionu města Trmice – neposkytuje se sociální služba chráněné bydlení,
− podpora samostatného bydlení - je plněno.
Záměr a doporučení:
Poskytovat sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením a podpora
samostatného bydlení.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa
Poskytování sociálních služeb v souladu se zahájeným transformačním procesem:
− Domovy pro osoby se zdravotním postižením pro osoby starší 18-ti let – je plněno,
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− Chráněné bydlení individuální domácnosti v bytech (5x) a 3 skupinové domácnosti po
4 klientech (celkem 12 klientů) – sociální služba je poskytována pro 10 klientů, což
plně pokrývá danou potřebnost,
− Ukončit poskytování služby Týdenní stacionář k 31. 12. 2013 – splněno.
Záměr a doporučení:
Poskytovat sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné
bydlení a denní stacionář.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice
Poskytování sociálních služeb v souladu se zahájeným transformačním procesem:
− Domovy pro osoby se zdravotním postižením – je plněno,
− Chráněné bydlení – je plněno,
− Ukončit poskytování služby Týdenní stacionář k 31. 12. 2013 – splněno.
Záměr a doporučení:
Poskytovat sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením a chráněné
bydlení.
Denní stacionář Úsměv
Poskytování sociálních služeb v souladu se zahájeným transformačním procesem:
− denní stacionář (bude přeřazen do organizační struktury DOZP Severní Terasa,
kapacita bude postupně snižována) – kapacita byla postupně snižována. Po ukončení
prováděné rekonstrukce DOZP Severní Terasa bude sociální služba denního
stacionáře přeřazena,
− sociálně terapeutické dílny – je plněno,
− zřízení chráněného bydlení pro 4 osoby – tito klienti budou zaměstnanci DOZP Ústí
nad Labem - 2x pomocný dělník v údržbě; 1x správce hřiště (domovník); 1x uklízečka
– od tohoto záměru bylo upuštěno z důvodu dopravní obslužnosti a změně stupně
postižení klientů.
Záměr a doporučení:
− poskytovat sociální služby sociálně terapeutické dílny,
− po ukončení prováděné rekonstrukce DOZP Severní Terasa přeřazení sociální služby
denního stacionáře do organizační struktury DOZP Severní Terasa.
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o.
Domov důchodců Dubí
− nadále poskytovat sociální služby domovy pro seniory a domovy se zvláštním
režimem v ul. Na Výšině – je plněno,
− zvážit poskytování sociální služby v objektu v ul. Ruská – z důvodu potřebnosti
poskytování sociální služby domovy pro seniory se i v tomto objektu nadále budou
poskytovat sociální služby.
Záměr a doporučení:
− pro objekt v ul. Na Výšině - poskytovat sociální služby domovy pro seniory a domovy
se zvláštním režimem s cílovou skupinou osob, které mají sníženou soběstačnost
vlivem onemocnění typu stařecké demence, Alzheimerovy demence a ostatních typů
demencí,
− pro objekt v ul. Ruská - poskytovat sociální službu domovy pro seniory.
Domov důchodců Teplice
− nadále poskytovat sociální službu domovy pro seniory - je plněno.
Záměr a doporučení:
Poskytovat sociální službu domovy pro seniory.
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Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o.
(s účinností od 1. 1. 2015 došlo ke sloučení organizací Domov „Bouřňák“ Háj
u Duchcova, p. o., a Ústav sociální péče Nová Ves v Horách, p. o.)
Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova
(dříve Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova)
Nadále poskytovat sociální služby:
− domovy pro osoby se zdravotním postižením - je plněno,
− týdenní stacionář - je plněno,
− chráněné bydlení - je plněno,
− sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením - je plněno.
Od 1. 1. 2017 bude započato poskytování sociální služby sociálně terapeutické dílny.
Záměr a doporučení:
Poskytovat sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní
stacionář, chráněné bydlení, sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním
postižením a sociálně terapeutické dílny.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves v Horách
(dříve Ústav sociální péče Nová Ves v Horách)
− nadále poskytovat sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením –
plněno.
Záměr a doporučení:
Poskytovat sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením a zpracovat
plán transformace včetně pracovních postupů a organizaci práce plánovaného
chráněného bydlení pro pracoviště Nová Ves, a to v souladu s rozhodnutím o podporu –
Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu
vzniklých po transformaci – č. 03_15_037 v Operačním programu Zaměstnanost
Domov „Bez zámků“ Tuchořice, p. o.
− nadále poskytovat sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením –
plněno.
Záměr a doporučení:
Poskytovat sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením a započíst
kroky k poskytování sociální služby chráněné bydlení. Dále zahájí činnosti vedoucí
k humanizaci objektu „Zámeček“.
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o.
Domov důchodců Čížkovice
− specializovat se na poskytování sociální služby domovy se zvláštním režimem pro
okruh osob se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence
– je plněno,
− ukončení poskytování sociální služby domovy pro seniory k 31. 12. 2013 – ukončeno
poskytování sociální služby k 31. 12. 2013.
Záměr a doporučení:
Poskytovat sociální službu domovy se zvláštním režimem pro okruh osob se stařeckou
demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence.
Domov důchodců Milešov
− specializovat se na poskytování sociální služby domovy se zvláštním režimem pro
okruh osob se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence
– je plněno.
V roce 2016 byl započat sválený orgány kraje proces opuštění památkově chráněných
objektů v zařízení Domov důchodců Milešov. Výstavba nového objektu a opuštění
památkově chráněných objektů v Milešově je plánováno do konce roku 2022.
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Záměr a doporučení:
Poskytovat sociální službu domovy se zvláštním režimem pro okruh osob se stařeckou
demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence.
Domov důchodců Libochovice
− specializovat se na poskytování sociální služby domovy pro seniory – je plněno,
− v případě, že by se zřizovatel rozhodl pro zrušení Milešova, je možnost nákupu
budovy bývalého skladu léčiv (naproti přes silnici, v současné době nevyužitá) a její
rekonstrukce pro potřeby sociálních služeb DZR – neuskutečněno, bylo nahrazeno
nákupem pozemků v k.ú. Bílý Újezd z vlastnictví obce Velemín a výstavbou nového
objektu.
Záměr a doporučení:
Poskytovat sociální službu domovy se zvláštním režimem pro okruh osob se stařeckou
demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence.
Domov U Trati Litoměřice
Vzhledem k dispozičnímu řešení zařízení a celkové náročnosti případné rekonstrukce
pro sociální službu domovy pro seniory doporučujeme zvážení převodu na penzion pro
seniory a převedení do majetku Města Litoměřice – v letech 2014 - 2016 proběhlo
několik jednání s potencionálními zájemci, bohužel všechna jednání byla neúspěšná
z důvodu financování sociálních služeb:
− specializovat se na poskytování sociální služby domov pro seniory (převážně mobilní
klienty s nižší mírou závislosti na pomoci jiné fyzické osoby) – je plněno,
− ukončení poskytování sociální služby chráněné bydlení k 31. 12. 2013 – ukončeno
poskytování sociální služby k 31. 12. 2013.
Záměr a doporučení:
Poskytovat sociální služby domov pro seniory (převážně mobilní klienty s nižší mírou
závislosti na pomoci jiné fyzické osoby). Postupné ukončení sociální služby domova pro
osoby se zdravotním postižením. Pokračovat v převodu zřizovatelské funkce převedením Domova U Trati Litoměřice (zařízení začleněné do Centra sociální pomoci
Litoměřice, p. o.) do majetku jiného poskytovatele sociálních služeb za účelem
poskytování sociálních služeb vzhledem k stávající skupině klientů.
Domov sociální péče Chotěšov
− specializovat se na poskytování sociální služby domovy pro osoby se zdravotním
postižením, převážně mobilními klienty – je plněno,
− snížení kapacity čtyřlůžkových pokojů - zrušení čtyřlůžkových pokojů a vytvoření
nových prostor pro volnočasové aktivity klientů.
Záměr a doporučení:
Poskytovat sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením.
Domov Na Pustaji Křešice
− specializovat se na poskytování sociální služby domovy pro osoby se zdravotním
postižením, převážně mobilními klienty – je plněno,
Záměr a doporučení:
Poskytovat sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením.
Domov sociální péče Skalice
− poskytování sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v souladu
s transformačním plánem – je plněno,
− ukončení poskytování sociální služby chráněné bydlení k 31. 12. 2013 – ukončeno
poskytování sociální služby k 31. 12. 2013,
− snížení kapacity čtyřlůžkových pokojů - byly vytvořeny nové prostory pro volnočasové
aktivity klientů a v roce 2016 došlo k humanizaci zařízení, zrušení velkokapacitních
pokojů.
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Záměr a doporučení:
Poskytovat sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením.
Domov Na Svobodě Čížkovice
− do budoucna se specializovat na poskytování sociální služby domovy pro osoby se
zdravotním postižením, převážně osoby s poruchami chování od 3 do 26 let –
nesplněno; specializace služby na osoby s poruchami chování je spojeno
s částečnou rekonstrukcí budovy A a celkovou rekonstrukcí budovy B.
Záměr a doporučení:
Poskytovat sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením. Nadále
pokračovat v rozvoji „Dětských skupin“. Do budoucna se specializovat na poskytování
sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, převážně osoby
s poruchami chování od 3 do 26 let.
Domov na zámku Liběšice
V souladu se schváleným transformačním plánem postupně uvolňovat klienty do
systému chráněného bydlení, případně do ostatních zařízení (v rámci transformačního
procesu postupné ukončení poskytování této služby v horizontu cca do 31. 12. 2015.)
K 31. 12. 2015 byl ukončen proces transformace zařízení Domova na zámku Liběšice.
Centrum sociální pomoci Litoměřice - Chráněné bydlení
Cílem CSP Litoměřice – Chráněné bydlení je postupně nabízet nejen službu
chráněného bydlení, ale dlouhodobě dle schopností uživatelů přecházet na poskytování
služby podpora samostatného bydlení a služby sociálně-terapeutických dílen.
Realizace služby chráněného bydlení se bude uskutečňovat prostřednictvím pronajatých
bytových jednotek. Lokalita poskytovaných služeb bude vyhledávána v prostředí se
snadnou dostupností návazných služeb, jako je dopravní infrastruktura, obchody, lékař,
kino, sportoviště apod.
V první fázi realizace poskytování nové služby bude využito chráněného bydlení
především pro uživatele služeb s nízkou mírou podpory. V souvislosti s rozšířením této
služby pro uživatele se střední a vysokou mírou podpory bude rozšířeno o službu
sociálně- terapeutických dílen.
V současné době je poskytována sociální služba chráněné bydlení již pro 86 klientů, a to
v Litoměřicích, Lovosicích a v Libochovicích. Služba sociálně terapeutické dílny je
poskytována prostřednictvím jiného zařízení začleněného do p. o. Centrum sociální
pomoci Litoměřice.
Záměr a doporučení:
Poskytovat sociální službu chráněné bydlení.
Manželská a předmanželská poradna Litoměřice
Odborné sociální poradenství se zaměřením na manželské a rodinné poradenství
rozšířit o odborné sociální poradenství pro klienty chráněného bydlení - služba je
poskytována pro okruh osob: osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi a senioři.
Záměr a doporučení:
Poskytovat tuto sociální službu pro okruh osob: osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi
a senioři.
CSP Litoměřice STD Cestou integrace
V tomto zařízení je poskytována sociální služba sociálně terapeutické dílny od 1. 1. 2014
pro osoby s mentálním postižením.
Záměr a doporučení:
Poskytovat tuto sociální službu sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním
postižením.
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Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o.
Nadále poskytovat sociální služby:
− domovy pro osoby se zdravotním postižením s cílovou skupinou zařízení jsou osoby
s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením. Nadále specializovat
zařízení na problematiku těžce tělesně postižených dospělých občanů a řeší na
základech subsidiarity integračních procesů završených inkluzí – je plněno,
− vybudování chráněného bydlení (pro výše uvedenou cílovou skupinu) mimo obec
Snědovice, zajištění bezbariérového bydlení v běžném sociálním prostředí
s podporou pracovníků v přímé péči - v rámci tréninkových bytů byli klienti ve
sledovaném období připravováni k možnosti návratu do běžného sociálního prostředí
s podporou terénních sociálních služeb. Klienti o nabízený druh sociální služby
chráněné bydlení nemají zájem, a to z důvodu zhoršení jejich zdravotního stavu.
− v rámci komplexního zajišťování ucelené rehabilitace - ve spolupráci s Katedrou
rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze vytvořit komplex pro ucelenou
rehabilitaci posttraumatických pacientů a budoucích uživatelů sociálních služeb ať již
terénních, pobytových, anebo ambulantních služeb - v květnu 2015 byla uzavřena
smlouva o spolupráci s Katedrou rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze,
čímž byl zahájen proces pro ucelenou rehabilitaci posttraumatických pacientů
a budoucích uživatelů sociálních služeb. Tímto byla zahájena spolupráce v rámci
ucelené sociální rehabilitace těžce tělesně postižených.
Záměr a doporučení:
Nadále se specializovat na problematiku těžce tělesně postižených dospělých občanů
a řešení na základech subsidiarity integračních procesů završených inkluzí –
poskytování sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením.
Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.
Domovy sociálních služeb Litvínov - pracoviště Zátiší
− nadále poskytovat sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením – je
plněno,
− započít aktivity vedoucí k poskytování sociální služby chráněné bydlení (pro skupinu
stávajících klientů) - v říjnu 2014 byl dokončen Transformační plán a v rámci jeho
realizace bylo v květnu 2015 započato poskytování nově vzniklé sociální služby
sociálně terapeutické dílny ve formě kavárny. Od 1. 2. 2016 je poskytována sociální
služba chráněného bydlení.
Záměr a doporučení:
Poskytovat sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné
bydlení a sociální služby sociálně terapeutické dílny.
Domovy sociálních služeb Litvínov – pracoviště Křížatecká
− nadále poskytovat sociální službu domovy pro seniory – je plněno,
− započít aktivity vedoucí k poskytování sociální služby domova se zvláštním režimem
pro okruh osob se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy
demence – od 1. 1. 2014 je poskytována sociální služba domov se zvláštním
režimem pro okruh osob se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními
typy demence.
Záměr a doporučení:
Nadále poskytovat sociální služby domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem
pro okruh osob se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy
demence.
Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.
(dříve Domov důchodců Meziboří, p.o)

− nadále poskytovat sociální službu - domovy pro seniory – je plněno,
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− postupné ukončení poskytování sociální služby - domovy pro osoby se zdravotním
postižením – plněno, sociální služba je postupně ukončována, nový klienti se
nepřijímají,
− započít aktivity vedoucí k poskytování sociální služby domovy se zvláštním režimem
pro okruh osob se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence - od
1. 1. 2014 bylo zahájeno poskytování sociální služby domovy se zvláštním režimem
pro cílovou skupinu osoby s Alzheimerovou nemocí a ostatními typy demence.
Záměr a doporučení:
Poskytovat sociální služby domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem pro
okruh osob se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence.
Pokračovat k ukončování poskytování sociální služby - domovy pro osoby se zdravotním
postižením.
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň
− nadále poskytovat sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením
s cílovou skupinou jsou osoby od 3 let věku se všemi stupni mentálního postižení,
které může být kombinováno s tělesným, smyslovým a zdravotním postižením
(poruchy příjmu stravy) – je plněno.
V roce 2016 byly zahájeny kroky vedoucí k rozšíření poskytování sociální služby i pro
osoby s poruchou autistického spektra. Pro tyto osoby se služba započne poskytovat od
počátku roku 2017.
Záměr a doporučení:
Poskytovat sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením s okruhem osob
s kombinovaným a mentálním postižením a osobám s poruchou autistického spektra.
Domov pro seniory a domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov
nadále poskytovat sociální služby:
− domovy pro seniory – je plněno,
− domovy pro osoby se zdravotním postižením – je plněno,
− domovy se zvláštním režimem (pro okruh osob se stařeckou, Alzheimerovou demencí
a ostatními typy demence) – je plněno.
Záměr a doporučení:
Nadále se budou v zařízení poskytovat sociální služby domovy pro seniory, domovy pro
osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (pro okruh osob se
stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence).
b)

Oblast stavebně technická
Investiční akce s nárokem na rozpočet kraje byly realizovány v souladu se závěry
a doporučeními uvedenými v materiálu Sociální služby zabezpečované příspěvkovými
organizacemi Ústeckého kraje – situační přehled.
V této oblasti byla v období 2014 – 2016 realizována řada investičních akcí s realizací
úspor zaměřených na co nejhospodárnější provoz všech vybraných zařízení sociálních
služeb, které chce kraj nadále provozovat, zvláště pak v oblasti energetických úspor
či dalších provozních úspor. Hodnocení stavu ostatních přijatých záměrů a doporučení
za období 2014 – 2016 pro oblast sociálních služeb.
Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p.o.
Středisko Šluknov
Budova č.p.631:
− oprava střechy a zateplení fasády – dokončeno v roce 2013,
− sanační práce suterénu budovy - dokončeno v roce 2014,
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− rekonstrukce stávajících pokojů klientů (sádrokartonové příčky bez sociálního
vybavení a úzké chodby)- zařazeno do investičního plánu kraje s realizací v roce
2019,
Budova č.p. 723: vybudování bezbariérového přístupu – doposud nerealizováno
z důvodu nedostatku finančních prostředků,
Vnitřní komunikace areálu: celková rekonstrukce – počátkem roku 2016 byla dokončena,
a to včetně splaškové kanalizace.
V roce 2015 byla provedena oprava plynového topení včetně rozvodů na budovách
č.p.631, 630 a údržbářské dílně. V letošním roce bude dokončena oprava schodiště
a dvou teras pavilonu č. 2.
Záměr a doporučení:
V následujících letech realizovat investiční akce:
Budova č.p.631:
− rekonstrukce stávajících pokojů klientů
Další investiční akce:
− oprava havarijního stavu opěrné zdi – zařazeno do rozpočtu kraje na rok 2017,
− likvidace rekonstrukce zpevněných ploch a úprava parků u kulturního objektu,
− likvidace septiku.
Středisko Krásná Lípa
− provedena změna vytápění – vybudování vlastní plynové kotelny, oprava – sanace
zdiva suterénu v Pavilonu B č.p. 672 – dokončeno v roce 2016,
− oprava střechy na budově márnice – dokončeno v roce 2015.
Záměr a doporučení:
V následujících letech realizovat investiční akce:
− přístavba společenské místnosti k objektu č. 672
− výstavba víceúčelového hospodářského stavení
Domov Severka Jiříkov, p.o.
Vzhledem k tomu, že zařízení prošlo celkovou rekonstrukcí, nebyly ve sledovaném
období realizovány investiční akce.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.
Budova č.p. 118 – rekonstrukce objektu (střecha - vznik max. dvoulůžkových pokojů
a zázemí vytvářející „domácnost“ - kuchyňka, obývací pokoj, ložnice, sociální vybavení)
– investiční akce byla zařazena do výzvy č. 30 - podpora z Integrovaného regionálního
operačního programu.
Vytvoření bezbariérového prostoru v objektech č.p.118, č.p.122 a č.p.278 – u objektu
č.p. 157 nelze technicky zajistit.
V roce 2016 bude dokončena rekonstrukce plotu u objektu č.p. 278
Záměr a doporučení:
− rekonstrukce objektu č.p. 118 - zařazeno do výzvy č. 30 - podpora z Integrovaného
regionálního operačního programu.
− rekonstrukce objektu č.p. 122 - zařazeno do investičního plánu kraje s realizací v roce
2017 – 2018.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p.o.
Zařízení DOZP Stará Oleška
Hlavní budova
− rekonstrukce vnitřního vodovodu + kuchyňky na pokojích – bude dokončena v roce
2016,
− rekonstrukce elektroinstalace vč. rozvodny - zařazeno do rozpočtu kraje na rok 2017,
− u tzv. cvičných domácností oprava rozvodů kanalizace - bude dokončena v roce 2016
oprava fasády a zateplení, oprava podhledů a zabudování zábran proti ptákům
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V roce 2015 byla provedena rekonstrukce vnitřního vodovodu a kanalizace včetně
zařizovacích předmětů.
Záměr a doporučení:
− rekonstrukce elektroinstalace vč. rozvodny
Zařízení DOZP Česká Kamenice
− výstavba kuchyně a jídelny – dokončeno v roce 2015
− drenáže (odvodnění) – zahrada – okolí bazénu - odvodnění pozemku 36/1
dokončeno v roce 2015
Záměr a doporučení:
Organizace nepožaduje žádné investiční akce.
Domov bez hranic Rumburk, p.o.
(dříve Ústav sociální péče Lobendava, p.o.)
Koncem roku 2015 došlo k opuštění původních objektů v Lobendavě. V roce 2016 byly
provedeny terénní úpravy včetně osazení zábradlí a zámkové dlažby v obolí budovy
v Rumburku v ul. Matějova 1107/13).
Jelikož všechny objekty organizace jsou buď po celkové rekonstrukci, nebo jsou nově
vybudované, není v následujících letech požadavek do oblasti investic.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice
− odkup pozemku (z rozpočtu Ústeckého kraje) – proběhla řada jednání s obcí Trmice.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem pozemku do vlastnictví Ústeckého kraje.
V první polovině roku 2014 byl v obci Trmice (ul. Gorkého) postaven další objekt, kde
vznikly dvě skupinové domácnosti pro celkem 12 klientů s vysokou mírou podpory.
V letošním roce byla opravena střecha u objektu v ul. Za Humny
Záměr a doporučení:
Objekt v ul. Za Humny postupně prošel celkovou rekonstrukcí a objekt v ul. Gorkého je
nově vybudovaný - v následujících letech není požadavek do oblasti investic.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa
− výměna rozvodů vody a kanalizace,
− výměna rozvodů tepla,
− špatný stav oken na ubytovacích prostorech,
− vybudování vlastní kotelny (tepelné čerpadlo nebo plynové), možnost využití
solárních panelů pro ohřev vody (rovné střechy),
− výměna "Boletických panelů" a oken, je schválen investiční záměr,
− montáž osobního výtahu pro bezbariérový přístup na II. podlaží pavilonu A.
V roce 2017 bude dokončena celková rekonstrukce objektu (všech jeho pavilonů) a tím
budou veškeré výše citované investiční záměry realizovány.
Záměr a doporučení:
Vzhledem k provedení celkové rekonstrukce objektu v následujících letech není
požadavek do oblasti investic.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice
Pod Vodojemem 3C, Všebořice:
− oprava WC a koupelen – dokončeno v roce 2015,
− oprava oplocení, vstupních vrat a garáže – oplocení + vrata dokončeno v roce 2015;
oprava garáže je plánovaná na rok 2017.
V roce 2016 byla opravena fasáda objektu.
Záměr a doporučení:
− oprava garáže –je plánovaná na rok 2017.
Vrchlického 19, Teplice:
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− v objektu bude potřeba opravy vnějších prostorů, terasy – dlažba a přístřešek – bude
dokončeno v roce 2016.
Záměr a doporučení:
Není požadavek do oblasti investic.
Denní stacionář Úsměv
− rekonstrukce místností v přízemí na ubytovací prostory chráněného bydlení pro 4
klienty a oprava WC a koupelny v přízemí - s vybavením místností, oprava suterénu zázemí pro údržbu (součást rekonstrukce přízemí pro zřízení chráněného bydlení) –
od tohoto záměru bylo upuštěno.
Záměr a doporučení:
Není požadavek do oblasti investic.
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p.o.
Domov důchodců Dubí
Objekt v ul. Na Výšině
− dokončení rekonstrukce lodžií – poslední etapa dokončena v roce 2015,
− dokončení rekonstrukce výtahů 2. etapa – dokončeno v roce 2015,
− oprava stojatých vodovodních rozvodů a hygienických koutů – dokončeno v roce
2014,
− výměna podlahových krytin – dokončeno v roce 2015,
− vybudování vlastní vrtané studny – nesplněno
− zahájení procesu revitalizace objektu dle jednotlivých etap (specifikovat etapy) - byly
zahájeny přípravné práce v souvislosti s investiční akcí zateplení budovy
a rekonstrukce střechy. Začátek realizace akce je plánován na rok 2017.
Záměr a doporučení:
− revitalizace objektu - zařazeno do investičního plánu kraje s realizací v roce 2019 –
2020,
− rozšíření EPS dle současných požárních norem - zařazeno do rozpočtu kraje na rok
2017,
− vybudování vlastní vrtané studny,
− oplocení celého areálu,
− reko garáží a vybudování parkovacích míst.
Objekt v ul. Ruská
− výměna podlahových krytin – dokončeno v roce 2015,
− výstavba evakuačního výtahu – nerealizováno,
− vybudování zázemí pro větší počet obslužného personálu – nerealizováno; od
záměru bylo upuštěno,
− vybudování uzavíratelné brány - dokončeno v roce 2014.
Záměr a doporučení:
− výstavba evakuačního výtahu,
− rekonstrukce plynové kotelny
Domov důchodců Teplice
− vyřešit bezbariérový přístup z jedné budovy do druhé, zatím jsou propojeny
schodištěm, což je nevyhovující – z důvodu památkově chráněného objektu řešeno
částečně,
− na půdě domova zřídit místo pro trávení volného času klientů – dokončeno v roce
2015,
− zřídit šatny pro mužskou část zaměstnanců domova - dokončeno v roce 2014,
− odkoupit část přístupové cesty od muslimské komunity Teplice a umožnit vjezd
techniky a vozidel – vjezd realizován jiným přístupem,
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− ve spodní – nevyužívané části zahrady vybudovat parkoviště pro vozidla domova –
parkoviště vybudováno na dvoře areálu.
Ve sledovaném období byla provedena rekonstrukce venkovní terasy, okapů, vjezdové
brány.
Záměr a doporučení:
− vybudování EPS dle závazného stanoviska HZS Teplice - zařazeno do rozpočtu kraje
na rok 2017,
− výměna požárních uzávěrů (dveří) dle nového Požárně bezpečnostního řešení staveb
- zařazeno do rozpočtu kraje na rok 2017,
− vybudování evakuačního výtahu na doporučení HZS na domě č. 6 - zařazeno do
rozpočtu kraje na rok 2017,
− rekonstrukce plynové kotelny.
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.
(s účinností od 1. 1. 2015 došlo ke sloučení organizací Domov „Bouřňák“ Háj u
Duchcova, p. o., a Ústav sociální péče Nová Ves v Horách, p. o.)
Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova
(dříve Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova)
− zateplení a výměna oken v budově č. 3 – dokončeno v roce 2014,
− z důvodu nedostatku finančních prostředků a úspory energií předělat topný systém
z plynového na tepelné čerpadlo a propojit všechny budovy do jednoho topného
systému (v současné době má každá budova svojí kotelnu s plynovými kotli)- bude
dokončeno v roce 2016.
Záměr a doporučení:
− rekonstrukce místností v 1.NP v budově č. 1, včetně rozvodů elektrické energie.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves v Horách
(dříve Ústav sociální péče Nová Ves v Horách)
− oprava střechy – bude dokončeno v roce 2016,
− rekonstrukce vedení elektrické energie (původní hliníkové)- částečně realizováno
v roce 2014 a dokončeno bude v roce 2016,
− oprava starých rozvodů topení, kde jsou zarostlé trubky a často rezivé spoje včetně
výměny plynových kotlů, které mají stáří 12 let a opravy automatické regulace
vytápění – bude dokončeno v roce 2016,
− odstranění vlhkosti obvodových stěn v 1. NP podlaží, což je důsledkem špatné
izolace základů včetně vybudování drenáže- realizováno v roce 2015.
Dále v roce 2016 bylo realizováno rekonstrukce sociálního zařízení a koupelen,
a vybudování ergoterapeutické dílny.
Záměr a doporučení:
− výměna oken ve staré budově - zařazeno do rozpočtu kraje na rok 2017.
Domov „Bez zámků“ Tuchořice, p.o.
Tuchořice č.p.1 - zámeček
− na objektu je nutné provést generální opravu fasády, včetně kotelny – dokončeno
v roce 2015.
Hospodářský objekt teletníku
− zahájení procesu revitalizace objektu dle jednotlivých etap (specifikovat etapy) – v
roce 2016 započaly práce související se zpracováním projektové dokumentace
Záměr a doporučení:
− zahájení procesu revitalizace objektů zámečku a teletníku zapojení se do výzvy
z IROP
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Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.
Domov důchodců Čížkovice
− dokončit výměnu oken – realizováno v letech 2014 - 2015,
− odstranění velkého rozsahu vlhkého obvodového zdiva jak budovy DD, tak budovy
garáže – dokončeno v roce 2014.
V roce 2014 byla provedena oprava komunikací v areálu zařízení.
Záměr a doporučení:
Není požadavek do oblasti investic.
Domov důchodců Milešov
V roce 2016 byl započat sválený orgány kraje proces opuštění památkově chráněných
objektů v zařízení Domov důchodců Milešov a nákup pozemku p.č. 1133/2 v k.ú. Bílý
Újezd z vlastnictví obce Velemín. Výstavba nového objektu a opuštění památkově
chráněných objektů v Milešově je plánováno do konce roku 2022.
Záměr a doporučení:
− výstavba nového objektu a opuštění památkově chráněných objektů v Milešově.
Domov důchodců Libochovice
− zaměřit se na postupné zateplení obvodových stěn všech objektů - zahájeny
přípravné práce v souvislosti s investiční akcí zateplení budov. Začátek realizace
akce je plánován na rok 2017.
− rekonstrukce areálových zpevněných cest – dokončeno v roce 2015.
V roce 2014 byla provedena rekonstrukce požární vody. Dále v letech 2014 – 2015 byly
provedeny investiční akce:
− oprava zdiva evakuačního výtahu
− rekonstrukce rozvodu požární vody
− oprava kotle
− rekonstrukce výtahů
Záměr a doporučení:
− zateplení obvodových stěn všech objektů
Domov U Trati Litoměřice
− zřízení nového venkovního rozvodu vody (zastaralé připojení na vodovodní řád přes
pozemek, který není vlastnictvím ÚK),
− rekonstrukce venkovního napojení do kanalizačního řadu – havarijní stav,
− výstavba přístupové komunikace pro pěší,
− zateplení celého objektu včetně výměny stávajících dožitých dřevěných oken a
především s tím spojenou rekonstrukci zábradlí lodžií, oddělit a přednostně provést
opravu zábradlí z důvodu zajištění bezpečnosti klientů,
− provést rekonstrukci rozvodů elektro včetně výměny svítidel, opravy hlavního jističe,
− zavést přívod elektro, opravit vjezd do objektu garáže,
− provést opravu rovné střechy, kterou zatéká.
Veškeré investiční akce (mimo běžné údržby a nutných oprav) byly odloženy z důvodu
plánovaného převodu zřizovatelské funkce - převedením Domova U Trati Litoměřice do
majetku jiného poskytovatele sociálních služeb.
Záměr a doporučení:
Z důvodu plánovaného převodu objektu do vlastnictví jiného subjektu nejsou plánované
investiční akce.
Domov sociální péče Chotěšov
− rekonstrukce v systému odvádění kanalizačních vod do obecního kanalizačního řádu
– dokončeno v roce 2015 v rámci akce výstavba nové ČOV,
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− výstavba objektu pro volnočasové aktivity – bylo realizováno v roce 2015 v rámci
akce revitalizace objektu.
Záměr a doporučení:
Není požadavek do oblasti investic
Domov Na Pustaji Křešice
− výstavba nových garáží včetně hospodářského zázemí a demolice stávajících –
dokončeno v roce 2016,
− provedení sanačních prací na objektu hlavní budovy – dokončeno v roce 2014.
Záměr a doporučení:
Není požadavek do oblasti investic.
Domov sociální péče Skalice
− výstavba lůžkového evakuačního výtahu - dokončeno v roce 2015,
− oprava fasády, zateplení a zaizolování hlavní budovy - nesplněno,
− rozvod elektroinstalace na hlavní budově - dokončeno v roce 2015,
− oprava asfaltových komunikací, chodníků - zrealizováno v roce 2015 částečně (pouze
v místě realizace výtahu).
V roce 2015 byla provedena rekonstrukce objektu
Záměr a doporučení:
Není požadavek do oblasti investic.
Domov Na Svobodě Čížkovice
Budova A
− dokončit rozpracované opravy asfaltových komunikací v areálu zařízení - splněno,
− rekonstrukce střechy, zateplení podkroví, oprava komínů a lávek, výměna střešních
oken - zařazeno do rozpočtu kraje na rok 2016. Dokončeno bude v roce 2017,
− druhá etapa výměny dřevěných oken za plastová (cca. 85 oken) včetně venkovních
rolet – zpracovává se projektová dokumentace zaměřená na celkovou rekonstrukci
budovy.
V roce 2016 byla odborem regionálního rozvoje KÚÚK byla zpracována žádost o dotaci
z Operačního programu Životní prostředí na revitalizaci zahrady.
Záměr a doporučení:
− I. etapa rekonstrukce budovy A
− v případě přiznané dotace z Operačního programu Životní prostředí provést
revitalizaci zahrady vedoucí ke zkvalitnění poskytovaní sociální služby
Domov na Zámku Liběšice
K 31. 12. 2015 byl ukončen proces transformace zařízení Domova na zámku Liběšice.
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.
− doplnění a výměna topných systémů hlavní budovy Zámku a budovy škola tepelnými
čerpadly – nerealizováno z důvodu neefektivnosti nákladů vůči úsporám,
− z důvodu zhoršujících se zdravotních stavů stávajících uživatelů a žadatelů
a i handicapů zájemců o sociální službu bude nutné v horizontu cca 5 let upravit
stávající objekt Ubytovna na oddělení s plnou péčí a trvalou podporou – nesplněno;
plánovaná doba realizace v letech 2017-2018,
− obnova historického parku, vybudování oddychové zóny- ke zkvalitnění poskytovaní
sociální služby- rozšíření volnočasových sportovních aktivit, k zlepšení okolního
prostředí uživatelů, k větší propojenosti s veřejností- vytvoření parku, který bude
zároveň otevřený i široké veřejnosti - odborem regionálního rozvoje KÚÚK byla
zpracována žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí.
V roce 2016 byla dokončena celková oprava fasády budov čp.1 a čp.21
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Záměr a doporučení:
− upravit stávající objekt Ubytovna na oddělení s plnou péčí a trvalou podporou,
− v případě přiznané dotace z Operačního programu Životní prostředí obnovit historický
park, vybudovat oddychové zóny vedoucí ke zkvalitnění poskytovaní sociální službyrozšíření volnočasových sportovních aktivit, k zlepšení okolního prostředí uživatelů,
k větší propojenosti s veřejností- vytvoření parku, který bude zároveň otevřený
i široké veřejnosti.
Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.
Domovy sociálních služeb Litvínov - pracoviště Zátiší
Vzhledem k tomu, že objekty jsou ve velmi dobrém technickém stavu, nebyla potřeba
realizace investičních akcí.
Záměr a doporučení:
Není požadavek do oblasti investic.
Domovy sociálních služeb Litvínov – pracoviště Křížatecká
− zateplení objektu - dokončeno v roce 2015,
− revitalizace zahrady – v roce 2016 byla odborem regionálního rozvoje KÚÚK byla
zpracována žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na revitalizaci
zahrady,
− v části zařízení (alespoň jedna stupačka) vybudovat sociální zařízení (vždy jedno
sociální zařízení pro dva přilehlé pokoje) – bude dokončeno v roce 2016,
− příjezdová komunikace: nutná oprava a zvýšení kapacity parkovacích míst dokončeno v roce 2015
− zastřešení hlavního vchodu z důvodu převozu klientů do nemocnice apod. dokončeno v roce 2015
Záměr a doporučení:
− v případě přiznané dotace z Operačního programu Životní prostředí provést
revitalizaci zahrady vedoucí ke zkvalitnění poskytovaní sociální služby.
Domov sociálních služeb Meziboří, p. o.
(dříve Domov důchodců Meziboří, p. o.)
Objekt ul. Javorová
− rekonstrukce výtahů, Javorová 102 – dokončeno v roce 2015,
− parkové úpravy, zřízení zahrady včetně oplocení – bude dokončeno v roce 2016,
− rekonstrukce koupelen - nesplněno,
− rekonstrukce systémů ústředního topení – výměna otopných těles – dokončeno
v roce 2015.
Objekt ul. Okružní
− rekonstrukce koupelen – bude dokončeno do konce roku 2016,
− rekonstrukce systémů ústředního topení – výměna otopných těles – splněno v roce
2015.
Dále byla v roce 2015 u obou objektů provedena rekonstrukce střech a zateplení.
Záměr a doporučení:
− u obou objektů provést rekonstrukci kotelen,
− rekonstrukce koupelen v objektu ul. Javorová.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Kadaň a Mašťov, p.o.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň
Objekt ul. Březinova
− vybudování přístavby s prádelnou, kuchyní, jídelnou a kancelářemi, výměnu oken
a zateplení celé budovy, instalace stropního kolejnicového přepravního systému –
dokončeno v roce 2014,
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− vybudování nástavby na levé terase, terasa je v původním objektu budovy, v rámci
investiční akce Přístavba, není součástí rekonstrukce – realizováno v rámci výše
uvedené investiční akce,
− vybudování nástavby se sedlovou střechou a podkrovními místnostmi – od této
investiční akce bylo upuštěno,
− vybudování letní sprchy a mlhoviště – nesplněno.
Dále došlo ve sledovaném období ke změně v ubytovacích prostorách, k výměně oken
a zateplení celé budovy, instalace stropního kolejnicového přepravního systému, nové
elektrické brány.
Objekt ul. Dvořákova
− odstranění pronikání vlhkosti do objektu – bylo provedeno krytí se vzduchovým
kanálem pro větrání,
− vybudování nástavby se sedlovou střechou a podkrovními místnostmi - od této
investiční akce bylo upuštěno,
− vybudování tandemové garáže a skladu zahradní techniky, nářadí a sezonních
pomůcek pro uživatele - nesplněno,
− zemní úpravy (vyrovnání svahu vedle zamýšlené garáže) zahrady pro aktivity
uživatelů - nesplněno,
− rekonstrukce koupelny + WC - dokončeno v roce 2014,
− klimatizovaný box na nebezpečný a biologický odpad – bude dokončeno v roce 2017
v rámci rekonstrukce objektu,
− výměna dosluhující vjezdové brány - dokončeno v roce 2014,
− letní sprchy a mlhoviště - nesplněno,
− zateplení objektu (mimo přístavbu) - bude dokončeno v roce 2017 v rámci
rekonstrukce objektu.
V roce 2016 započaly stavební práce související s rekonstrukcí budovy.
Záměr a doporučení:
Objekt ul. Březinova
− vybudování náhradního zdroje k evakuačnímu výtahu,
− rekonstrukce vnitřních elektrorozvodů,
− vybudování letní sprchy a mlhoviště.
Objekt ul. Dvořákova
− dokončení rekonstrukce budovy – vytvoření 6 jednolůžkových pokojů pro autistické
klienty, vytvoření tří dvoulůžkových pokojů ze stávajících prostor, zachovat
bezbariérový prostor,
− rekonstrukce vnitřních elektrorozvodů,
− vybudování tandemové garáže a skladu zahradní techniky, nářadí a sezonních
pomůcek pro uživatele,
− vybudování letní sprchy a mlhoviště.
Domov pro seniory a domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov
− přístavba spojovací článek DpS a gastroprovozu - nová prádelna, ergo dílna
a rehabilitace – plněno částečně; došlo ke změně investičního záměru (zrušení
prádelny – viz přístavba k objektu v Kadani, ul. Březinova,
− vybudování dílny údržby se sociálním zázemím pro údržbu s garáží pro tři vozidla
a prostorem pro zahradní techniku – plněno částečně. V roce 2016 došlo
k rekonstrukci bývalého objektu prádelny. Zde vznikla údržbářská dílna se sociálním
zázemím pro údržbu,
− vybudování oplocení pozemků DpS Mašťov – částečná realizace proběhne v roce
2017; finanční prostředky jsou již alokovány,
− rekonstrukce koupelen, WC, výměna stojatých i ležatých vodovodních rozvodů
a odpadů v celém objektu DpS – dokončeno v roce 2016.
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Ve sledovaném období proběhla rekonstrukce výtahu, v přízemí vznikla bezbariérová
koupelna včetně napojení na kolejnicový systém.
Záměr a doporučení:
− dokončení rekonstrukce vnitřních elektrorozvodů – finanční prostředky alokovány
v rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2016,
− přístavba spojovací článek DpS a gastroprovozu - ergo dílna a rehabilitace,
− vybudování oplocení pozemků DpS Mašťov,
− výstavba garáží pro tři vozidla a prostorem pro zahradní techniku.
Doporučení k zavádění standardů kvality v sociálních službách
Radou Ústeckého kraje byl schválen projektový záměr na realizaci projektu QUALITAS PRO
PRAXIS 2 s tím, že jednou z aktivit bude opět odborná podpora při zavádění standardů
kvality poskytování sociálních služeb u zbývajících sociálních služeb příspěvkových
organizací Ústeckého kraje, které nebyly do předchozího projektu z důvodu krátké časové
dotace zapojeny. Předpokládaný termín realizace je od 1. 3. 2017 – 31. 8. 2018.
V rámci projektu „QUALITAS PRO PRAXIS 2 bude opětovně zajištěna odborná podpora
příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje v sociální oblasti při aplikaci standardů kvality
poskytování sociálních služeb a při naplňování rozvojových plánů organizací. Po ukončení
nadále naplňovat strukturu poskytovaných služeb podle skutečných potřeb a schopností
jejich klientů v souladu se standardy kvality při poskytování sociálních služeb. Předpokládaný
termín realizace je v období od března 2017 do srpna 2018.
Doporučení k možnostem rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem
Na základě uloženého úkolu usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 77/26Z/2015 ze
dne 14. 12. 2015 Mgr. Martinu Klikovi, MBA, členu Rady Ústeckého kraje, byl zpravován
materiál SOCIÁLNÍ SLUŽBY zabezpečované příspěvkovými organizacemi ÚSTECKÉHO
KRAJE (Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým
krajem za rok 2016) – tato zpráva.
Informaci o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za
rok 2016 je doporučeno použít jako výchozí materiál k dalším krokům kraje v oblasti
poskytování sociálních služeb (rozvoj sociálních služeb, zavádění standardů).
Materiál Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje
(situační přehled) se nadále doporučuje použít jako podklad pro realizaci investičních
záměrů v oblasti pobytových zařízení zřizovaných Ústeckým krajem a realizaci záměrů
dalšího poskytování sociálních služeb v příspěvkových organizacích zřizovaných Ústeckým
krajem v oblasti sociální.
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