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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
(Informace 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, naposledy dne 19. 12. 2016, pod
usnesením č. 19/2Z/2016.
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 činnostmi
u jednotlivých druhů sociálních služeb rozhodují dle § 101a zákona o sociálních službách
kraje.
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 108/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 byla
schválena Metodika Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory (dále jen "dotace")
poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém
kraji 2017 (dále jen „Metodika“), 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 2017 (dále jen
„Metodika MPSV“). Tímtéž Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. č. 108/31Z/2016 ze
dne 5. 9. 2016 byl vyhlášen dotační program na Podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji
2017. Ústecký kraj obdržel pro rok 2017 alokaci na sociální služby ve výši 864 190 000,- 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. 1 k Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313
navýšena o 111 665 000,- Kč na dofinancování sociálních služeb. Tyto finanční prostředky
byly určeny pouze na platy, mzdy a jejich navýšení. Na základě Dodatku č. 2 k Rozhodnutí č.
1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 byla alokace dále navýšena o 79 903 105,- Kč. Tyto
finanční prostředky byly opětovně určeny pouze na platy, mzdy a jejich navýšení. Celkově
tedy Ústecký kraj obdržel na podporu sociálních služeb pro rok 2017 částku ve výši
1 055 758 105,- Kč s tím, že z této částky je minimálně 264 393 105,- Kč určeno na platy,
mzdy a jejich navýšení.
Tab. č. 1 – Přehled poskytnutých finančních prostředků na podporu sociálních služeb
v Ústeckém kraji v letech 2013-2017 a požadavek na rok 2018
rok poskytnutá dotace 1. kolo dofinancování 2. kolo dofinancování 3. kolo dofinancování 4. kolo dofinancování
2013
562 301 000 Kč
0 Kč
52 419 000 Kč
1 100 000 Kč
7 784 000 Kč
2014
677 872 000 Kč
12 637 000 Kč
4 455 000 Kč
32 110 100 Kč
x
2015
736 018 000 Kč
75 738 000 Kč
x
x
x
2016
807 386 500 Kč
31 072 000 Kč
25 452 000 Kč
x
x
2017
864 190 000 Kč
111 665 000 Kč
79 903 105 Kč
x
x
2018
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Celkem
požadavek kraje na dotaci MPSV
623 604 000 Kč
−
727 074 100 Kč
−
811 756 000 Kč
2 198 668 572 Kč
863 910 500 Kč
1 171 628 801 Kč
1 055 758 105 Kč
1 649 133 094 Kč
2 285 241 471 Kč
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Od 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
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, která představuje rozdíl místně obvyklých
nákladů a místně obvyklých výnosů, resp. celkovou výši finančních prostředků z veřejných
rozpočtů, kterou sociální služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytované sociální
služby (k dokrytí svých provozních potřeb). Výše vyrovnávací platby je dána dle výpočtového
vzorce. Výpočet místně obvyklých nákladů a výnosů vychází z uzavřeného účetního období
předchozích let.
V tomto novém systému finanční podpora (dotace nebo příspěvek zřizovatele) poskytnutá
v rámci Programu tvoří nedílnou součást jednotná vyrovnávací platba stanovená 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.
Podávání žádostí pro rok 2017 bylo možné v termínu od 13.10.2016 do 3.11.2016. Ústecký
kraj obdržel prostřednictvím internetové aplikace IS OKsystém – poskytovatel celkem 176
žádostí o finanční podporu v celkové výši 1 249 481 093,- Kč na podporu 549 sociálních
služeb. Vyhodnocení Programu bylo Zastupitelstvem Ústeckého kraje schváleno dne 20. 2.
2017 usnesením č.021/3Z/2017.
Financování příspěvkových organizací kraje probíhá prostřednictvím účelové dotace –
dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ a provozního příspěvku
zřizovatele. Kraj je zřizovatelem celkem 14 organizací v oblasti sociální, které jsou
provozovateli více jak 60 služeb. Jedná se zejména o služby pro cílovou skupinu osoby se
zdravotním postižením, senioři a osoby s chronickým duševním onemocněním. Od roku
2016 dochází k rozšiřování poskytování sociálních služeb chráněného bydlení a tím dochází
ke snižování kapacity ve službě domovy pro osoby se zdravotním postižením. Stavebně
technicky služby domovů pro osoby se zdravotním postižením jsou řešeny jako
„domácnosti“. Veškeré probíhající rekonstrukce stávajících objektů jsou cíleny jako
„domácnosti“ s cílem naplňování doporučeného postupu MPSV č. 2/2016 Materiálnětechnický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou. Dále vznikají
nové služby - služby sociálně terapeutické dílny.
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K aktivitám směřujícím k dalšímu rozvoji pobytových sociálních služeb, převážně k jejich
humanizaci, řadíme 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.“ S realizací této investiční akce bylo započato na přelomu měsíce září –
října 2017. Do připravované výzvy na rok 2018 jsou zařazeny investiční akce „Domov pro
osoby se zdravotním postižením Brtníky - celková rekonstrukce objektu č. p. 122“ a Domov
"Bez zámků" Tuchořice - Rekonstrukce budovy "Teletníku" a "Zámečku" za účelem
deinstitucionalizace.
Příspěvkovým organizacím kraje se blíže věnuje dokument „Sociální služby zabezpečované
příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje“. Každoročně je orgánům kraje předkládána
Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za
daný kalendářní rok.
Tab. č. 2 – Přehled financování příspěvkových organizací v tis. Kč
Rekapitulace financování
p.o. z rozpočtu
Ústeckého kraje

2013

2014

2015

2016

PZ na provoz
včetně odpisů
187 778 181 355 203 380 236 649
nem.maj.
(budov)
odpisy budov
30 818 31 765 30 301 26 324
PZ na provoz
156 960 149 590 173 079 210 325
bez odpisů
účelová inv.
7 346 37 564 18 390 17 527
příspěvek
PZ na velkou
0
9 354
2 800
1 585
údržbu
Inv. prostředky
kraje 30 214 60 163 37 892
7 063
zajišťoval
odbor INV
CELKEM nárok
225 338 288 436 262 462 262 824
na rozpočet ÚK
IOP (IROP
66 63 430 10 804 10 784
2017) Z FR ÚK
Pozn.
Pozn.: Zdroj KÚ ÚK
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2017
upravený Celkem za
2018
rozpočet
období
rozpočet
stav
2013 - 2017
k září2017
247 254

1 056 416

282 652

26 312

145 520

26 770

220 942

910 896

255 882

10 637

91 464

2 018

13

13 752

3 091

54 419

189 751

11 836

312 323

1 351 383

317 597

57 684

142 768

317 384
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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. Od roku 2015
jsou schvalovány prováděcí dokumenty SPRSS vždy na období jednoho roku tzv. „Akční
plány rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na příslušný rok“ (dále jen „Akční plán“).
Pro rok 2017 se jedná o „Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2017“.
Záměrem kraje je zpracování akčního plánu, který deklaruje strategii kraje v oblasti
sociálních služeb, podpory rodiny a řízení sítě služeb na jeho území na období jednoho roku.
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, tvoří Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje 2016–2018, která je přílohou
Akčního plánu.
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 2017 vytvořen dokument „Věcné vyhodnocení plnění
cílů a změny kapacit na rok 2018“. Dokument byl zpracován jako podklad pro definování
optimálních okamžitých kapacit na rok 2018 na základě věcného vyhodnocení plnění cílů
roku 2017 a zapracování změn kapacit na rok 2017. Tento dokument byl schválen dne
26. 6. 2017 Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 022/6Z/2017.
Přílohou Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2017 – věcné
vyhodnocení plnění cílů a změny kapacit na rok 2018 je Základní síť sociálních služeb
Ústeckého kraje na období 2016–2018 (dále jen „Základní síť kraje“) platné od 1. 7. 2017.
Podkladem pro tvorbu Základní sítě kraje byla Základní síť sociálních služeb Ústeckého
kraje na období 2016–2018 s platností od 1. 1. 2017 schválená Zastupitelstvem Ústeckého
kraje usnesením č. 24/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016 a Přehled sociálních služeb Ústeckého
kraje, který je seznamem všech poskytovaných sociálních služeb od 1. 7. 2017 na území
Ústeckého kraje.
Pro potřeby aktualizace Základní sítě kraje byla v roce 2016 vytvořena „Metodika zajištění
sítě sociálních služeb Ústeckého kraje“ (dále jen „Metodika zajištění sítě kraje“). Metodika
zajištění sítě kraje upravuje proces aktualizace Základní sítě kraje, s tím související podávání
a hodnocení žádostí o zařazení sociální služby do Základní sítě kraje na dané období,
stanovuje povinnosti poskytovatele zařazeného v Základní síti kraje. Poslední aktualizace
Metodiky zajištění sítě kraje byla schválena usnesením Zastupitelstvem Ústeckého kraje
č. 022/6Z/2017 dne 26. 6. 2017.
Kapacity zařazené do Základní sítě kraje mohou být financované ze zdrojů Ústeckého kraje,
tj. z dotačních titulů Ústeckého kraje a v rámci individuálních projektů Ústeckého kraje nebo
jiných zdrojů, např. Operačního programu Zaměstnanost prostřednictvím koordinovaného
přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen „KPSVL“) ve vybraných regionech kraje
nebo dalších zdrojů.
Sociální služby nesplňující kritéria pro zařazení do Základní sítě kraje jsou vedeny
v přehledu s názvem „Služby nezařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
na období 2016–2018“, který je neveřejný.
U každé sociální služby zařazené v síti jsou uvedeny základní informace o službě, v členění.:
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region poskytování (územní působnost služby),
IČ,
název poskytovatele služby,
identifikátor služby,
druh a forma služby (pobytová, ambulantní a terénní),
kapacita služby s ohledem na druh a formu sociální služby
personální zajištění sociální služby.

Údaje o službě vycházejí z registru poskytovatelů sociálních služeb, přijatých žádostí
o zařazení sociální služby do Základní sítě kraje a žádostí o změnu průměrných
přepočtených úvazků.
Kraj má vytvořen systém plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni kraje, který je
schopen reflektovat změny potřeb v jednotlivých regionech kraje prostřednictvím stávajících
pracovních skupin v regionech. Na základě této skutečnosti probíhají pravidelné aktualizace
Základní sítě kraje.
Metodika zajištění sítě upravuje proces aktualizace Základní sítě kraje, s tím související
podávání a hodnocení žádostí na dané období. Dále pak stanovuje povinnosti poskytovatele
zařazeného do Základní sítě kraje, monitoring sociálních služeb zařazených do Základní sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje, apod.
Dle Metodiky zajištění sítě probíhá aktualizace Základní sítě kraje 2x ročně. První kolo
(podávání žádostí v březnu) je zaměřeno na aktualizaci roku stávajícího, v druhém kole
(podávání žádostí v srpnu) se uskutečňuje aktualizace na následující rok.
V návaznosti na jednání s poskytovateli sociálních služeb, Agenturou pro sociální
začleňování a dalšími institucemi byly v rámci věcného vyhodnocení vydefinovány optimální
kapacity pro tzv. „Rozvojovou síť sociálních služeb Ústeckého kraje“ (dále jen „Rozvojová síť
kraje“) pro poskytovatele sociálních služeb financovaných z jiných zdrojů.
Dále do Metodiky zajištění sítě byla zapracována nová kapitola č. XIII s názvem „Rozvojová
síť sociálních služeb Ústeckého kraje“ (dále jen „Rozvojová síť kraje“).
Sociální služby budou zařazovány do Rozvojové sítě kraje po dobu finanční podpory v rámci
Operačního programu Zaměstnanost a jiných veřejných zdrojů. Sociálním službám bude
vydáno tzv. podmíněné Pověření, které bude obsahovat pouze rozsah a obsah sociální
služby. Donátor sociální služby přistoupí k podmíněnému Pověření, vypočte a vydá výši
vyrovnávací platby sociální služby. Výzva pro podávání žádostí o zařazení do Rozvojové
sítě kraje je vyhlašována společně s výzvou pro podávání žádostí do Základní sítě kraje.
V návaznosti na vznik Rozvojové sítě kraje byly upraveny i přílohy Metodiky zajištění sítě.

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
čtyř 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“.
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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 bylo MPSV připraveno nastavit tyto limity pro nově registrované sociální
služby nebo při změně jejich registrace v rámci novely zákona č 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů a dalších prováděcích předpisů. K legislativním
změnám v této oblasti však prozatím nedochází a metodický materiál tak zůstává na bázi
doporučeného postupu, který však Ústecký kraj plně akceptuje a veškeré investiční akce
svých příspěvkových organizací v oblasti sociální připravuje v souladu s tímto doporučeným
postupem.
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
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 Zastupitelstvo Ústeckého kraje 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 Zastupitelstva Ústeckého kraje 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)“.
V současné době je zpracována studie akce s názvem „CSP Litoměřice, Velemín –
výstavba nového objektu pro seniory“ a vyčkává se schválení změny č. 2 územního
plánu Velemín.
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. V roce 2017 se na Ústecký kraj obrátil
soukromý subjekt s ústní žádostí o převedení objektu Domova U Trati Litoměřice. S ohledem
na Programové prohlášení koaličních stran KSČM, ČSSD a SPO-SPD Ústeckého kraje na
volební období 2016-2020 je v souladu s veřejným zájmem upuštěno od záměru převádět
služby Ústeckého kraje na soukromé subjekty.
K aktivitám směřujícím k dalšímu rozvoji pobytových sociálních služeb, převážně k jejich
humanizaci, byla ze strany Domova pod lesem, z.s. předložena žádost do výzvy č. 49_
Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II, z Integrovaného
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regionálního operačního programu, a to pro potřeby příspěvkové organizace – Domovy
sociálních služeb Litvínov.
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. Projekt je realizován
v období od 1. 3.2017 od 31. 8.2018, kdy je 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).
I.

Skupina
Poskytovatel

Domov bez hranic Rumburk, p.o.

Druh služby
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Chráněné bydlení
Sociálně terapeutická dílna

Domovy pro osoby se zdravotním
postižením Oleška – Kamenice,
p.o.
II. Skupina
Poskytovatel
Podkrušnohorské domovy
sociálních služeb Dubí - Teplice, p.
o.
Domovy sociálních služeb Háj a
Nová Ves, p. o.

Chráněné bydlení

Druh služby
Domovy se zvláštním režimem
Domovy pro seniory
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Týdenní stacionář
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením

III. Skupina
Poskytovatel
Domovy pro osoby se zdravotním
postižením Ústí nad Labem, p. o.

Druh služby
Domovy pro osoby se zdravotním postižením,
DOZP Trmice
Domovy pro osoby se zdravotním postižením,
DOZP Severní Terasa
Domovy pro osoby se zdravotním postižením,
DOZP Všebořice
Chráněné bydlení, DOZP Severní Terasa
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Chráněné bydlení, DOZP Všebořice
Podpora samostatného bydlení, DOZP Trmice
Sociálně terapeutické dílny, Denní stacionář
Úsměv
Denní stacionář, DOZP Severní Terasa
IV. Skupina
Poskytovatel
Centrum sociální pomoci
Litoměřice, p. o.

Druh služby
Odborné sociální poradenství, MPP Litoměřice
Odborné sociální poradenství, MPP Louny
Sociálně terapeutické dílny
Chráněné bydlení
Domovy pro osoby se zdravotním postižením,
DSP Chotěšov
Domovy pro osoby se zdravotním postižením,
Domov Na Pustaji Křešice
Domovy pro osoby se zdravotním postižením,
Domov sociální péče Skalice

Ústav sociální péče pro tělesně
postižené dospělé Snědovice, p. o.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

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.
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.
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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.
Hodnocení stavu ostatních přijatých záměrů a doporučení za období 2014 – 2017
pro oblast sociálních služeb a plány pro rok 2018
Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o.
Středisko Šluknov
- Ukončení služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, cílová skupina osoby
s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 45 let k 31.12.2017
- Od 1.1. 2018 poskytování pouze služby domovy pro seniory: senioři od 65 let věku,
kteří pro svůj věk a zdravotní stav mají omezené schopnosti vést samostatný život ve
svém domácím prostředí, potřebují pravidelnou pomoc a zároveň péči o ně nelze
zajistit dostupnými terénními či ambulantními službami nebo za pomoci rodiny či
blízkých osob (kapacita : 76 osob)
Záměr a doporučení:
I nadále poskytovat sociální službu 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 se v tomto středisku poskytuje pouze
sociální služba domovy se zvláštním režimem (senioři od 60 let věku trpící stařeckou
demencí, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí, kteří pro svůj věk a
zdravotní stav mají omezené schopnosti vést samostatný život ve svém domově,
potřebují pravidelnou pomoc a zároveň péči o ně nelze zajistit dostupnými terénními
či ambulantními službami nebo za pomoci rodiny či blízkých osob (kapacita: 95
osob).
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 roce 2016-2017 s kapacitou 8 a od 1.
1.2018 s kapacitou 17 lůžek. 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 od poloviny roku 2017 realizována investiční akce z prostředků
výzvy č. 30 - podpora z Integrovaného regionálního operačního programu (rekonstrukce
objektu č. 118).
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 a bude pokračovat
 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, je
plněno a bude pokračovat – viz záměr a doporučení
 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 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. V roce 2018 zahájit další kroky k rozšíření služby
chráněného bydlení v návaznosti na snižování kapacity v domovech pro osoby se
zdravotním postižením.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Česká Kamenice
 nadále poskytovat sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením - je
plněno. I nadále pokračuje humanizace prostředí, snížení počtu zbývajících tří
třílůžkových pokojů a navýšení počtu dvoulůžkových a jednolůžkových pokojů.
 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 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
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sociální službu chráněné bydlení. V roce 2018 zahájit další kroky k rozšíření služby
chráněného bydlení v návaznosti na snižování kapacity v domovech pro osoby se
zdravotním postižením.
Domov bez hranic Rumburk, p. o.
(dříve Ústav sociální péče Lobendava, p. o.)
Pokračovat v souladu se zahájeným transformačním procesem s poskytováním
sociálních služeb:
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:
 domov pro osoby se zdravotním postižením (dále DOZP)
Rumburk, ul. U Stadionu – domov pro osoby se zdravotním postižením (kapacita 10)
Velký Šenov - domov pro osoby se zdravotním postižením (kapacita 6)
- chráněné bydlení (dále CHB)
Rumburk, ul. Matějova - chráněné bydlení (kapacita 11)
Velký Šenov – chráněné bydlení (kapacita 6)
Šluknov – chráněné bydlení (celková kapacita 20)
- ambulantní sociální služba
sociálně terapeutické dílny v Rumburku a Velkém Šenově.
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. Prostřednictvím individuálně zaměřené profesionální podpory a vhodného bydlení
(ubytování), vytvářet takový typ sociálních služeb, které budou lépe uspokojovat
individuální potřebu jednotlivých uživatelů a budou poskytovány v přirozené komunitě,
tak aby uživatelé mohli pokud možno žít běžným způsobem života jejich vrstevníků, při
zachování lidské důstojnosti.
Vzhledem k tomu, že kvalita poskytované služby je přímo závislá na kvalitě
zaměstnanců, je nutné podporovat a zajistit zaměstnancům podmínky pro osobnostní
růst a profesionální rozvoj tedy i nadále zajištovat kvalitní plán vzdělávání zaměstnanců
organizace.
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 v 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),
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změna kapacity – na adrese poskytování sociální služby Za Humny snížit kapacitu
služby o dvě lůžka z důvodu prostorových a naplňování materiálně technického
standardu
podpora samostatného bydlení – malý zájem o službu v lokalitě Trmice. Možné
řešení – rozšířit na Ústí nad Labem.

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  Chráněné bydlení individuální domácnosti v bytech (8x) – sociální služba je
poskytována pro 10 klientů, což plně pokrývá danou potřebnost,
 Připravit projektovou dokumentaci pro 3 skupinové domácnosti chráněného bydlení
celkem 12 klientů v Teplicích – pro klienty ubytované v ulici Jateční (rozhraní městské
části Klíše a Předlice). Tímto způsobem by byla dořešena II. etapa transformace
Hliňan, neboť ubytování v Jateční ulici bylo zajištěno jen jako náhradní ubytování. Za
tímto účelem bude využit objekt v majetku Krajské majetkové, p.o., kdy v orgánech
kraje dne 26.6.2017 pod č. usnesení 109/6Z/2017 byla schválena koupě pozemku
pod objektem – parcelní číslo 2029 o výměře 753 m2v katastrálním území TepliceTrnovany.
 Převzít poskytování sociální služby Denní stacionář Úsměv (ID 9930089), do sociální
služby již nepřijímat nové žádosti. Předpokládané ukončení poskytování sociální
služby. Klienti této služby mají přednost při přechodu do pobytové sociální služby
nebo podpory samostatného bydlení, kterou poskytuje organizace.
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 – rozšířit kapacitu sociální služby pro
cílovou skupinu ve věku 7 – 26 let na 10 lůžek z celkem 25 lůžek pro děti s poruchami
chování (v kombinaci s mentálním postižením). Poskytování sociální služby na dvou
adresách – Pod Vodojemem a Štursova.
 Chráněné bydlení - rozšířit kapacitu služby o 5 lůžek na celkem 30 lůžek,
Poskytování sociální služby ve třech skupinových a pěti individuálních domácnostech
– cílový stav
 Ukončit poskytování služby Týdenní stacionář k 31. 12. 2013 – splněno.
Záměr a doporučení:
Poskytovat sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením a chráněné
bydlením, nově se specializovat na cílovou skupinu dětí s poruchami chování
v kombinaci s mentálním postižením.
Denní stacionář Úsměv
Poskytování sociálních služeb v souladu se zahájeným transformačním procesem:

 denní stacionář – kapacita bude postupně snižována, nové žádosti nebudou
přijímány. Po ukončení prováděné rekonstrukce DOZP Severní Terasa v roce 2018,
bude sociální služba denního stacionáře sloučena se sociální službou denní stacionář
ID 1201084,
 sociálně terapeutické dílny – s určením pro denní aktivity klientů mimo ubytovací
prostory v souladu s Doporučeným postupem MPSV č. 1/2016 - na podporu realizace
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prostupného systému sociální a pracovní rehabilitace osob se zdravotním
postižením.
poskytuje služby mimo ubytovací prostory klientů, na 5 adresách – Čajkovského
1908/82, Ústí nad Labem; ul. Všebořická 181/35, Ústí nad Labem; ul. Fűgnerova
297/23, Trmice; ul. Vrchlického 1242/19, Teplice, Kozinova 1240/1, Ústí nad Labem Střekov. Rozšíření o jedno pracoviště na adrese Čajkovského 1908 se zaměřením na
přípravu jídla, stolování a domácí práce v prostorách zrušené kuchyně.

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.
Nová sociální služba – typu domov se zvláštním režimem
- V souvislosti s připravovanou výzvou MPSV na podporu sociálních služeb osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu duševního onemocnění (psychózy),
mentální postižení s psychiatrickou zátěží a alkoholová demence, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, připravit podmínky na zapojení se do
této výzvy.
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,
 nadále pokračovat v poskytování sociální služby domov pro seniory v objektu v ul.
Ruská – z důvodu potřebnosti poskytování sociální služby domovy pro seniory se i
v tomto objektu nadále budou poskytovat sociální služby – je plněno.
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, v tomto objektu utlumit službu domov pro
seniory a preferovat cílovou skupinu seniorů s diagnózou 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 a větší měrou se zaměřit na poskytování
služby osobám s větší mírou potřeby dopomoci.
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 (kapacita 73 klientů)
 týdenní stacionář - je plněno (kapacita 5 klientů)
 chráněné bydlení - je plněno (kapacita 11 klientů).
 sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením - je plněno (kapacita
1 klient)
 Od 1. 1. 2017 bylo započato poskytování sociální služby sociálně terapeutické dílny
s kapacitou 10 klientů.
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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:
Nadále poskytovat sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením. Byl
zpracován plán transformace, 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, kdy by mohlo
dojít ke snížení kapacity na 45 klientů, a mohla by být realizována humanizace objektu.
Klienti schopní přechodu do služby chráněné bydlení Domovy sociálních služeb Háj u
Duchcova.
Nová sociální služba – typu domovy pro osoby se zdravotním postižením
Příprava zaregistrování nové sociální služby domovy pro osoby se zdravotním
postižením pro klienty, kteří jsou v celé republice zcela neumístitelní, žádná sociální
služba je nechce přijmout. Jedná se o děti s mentálním postižením a s
výraznými poruchami chování, případně autismem. Těchto žádostí neustále přibývá, ale
do současných zařízení nejsou přijímáni, protože by narušovali kolektivní soužití.
Záměr a doporučení:
Vytipování vhodného objektu, registrace sociální služby, podání žádosti o zařazení do
základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje v srpnu 2018.
Domov „Bez zámků“ Tuchořice, p. o.
 nadále poskytovat sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením –
plněno.
 od roku 2018 bude zřízena nová sociální služba chráněné bydlení pro 2 klienty. Kroky
ke zpuštění služby jsou již podniknuty. V návaznosti na získání dalších bytů bude
služba postupně rozšiřována až do naplnění plánované kapacity 10 klientů. Nebude
docházet k navyšování celkové kapacity, kapacita chráněného bydlení bude narůstat
v důsledku snižování kapacity služby domovů pro osoby se zdravotním postižením.
Záměr a doporučení:
Poskytovat sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením a započíst
kroky k poskytování sociální služby chráněné bydlení v návaznosti na snižování
kapacity v domovech pro osoby se zdravotním postižením.Dále zahájit 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
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 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.
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 pro seniory.
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.
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,
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 snížení kapacity čtyřlůžkových pokojů - byly vytvořeny nové prostory pro volnočasové
aktivity klientů a v roce 2016 došlo k humanizaci zařízení, zrušení velkokapacitních
pokojů.
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.) –
splněno.
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.
Realizace služby chráněného bydlení je uskutečňována prostřednictvím pronajatých
bytových jednotek.
V souvislosti s rozšířením této služby pro uživatele se střední a vysokou mírou podpory
bylo rozšířeno o službu sociálně- terapeutických dílen.
V současné době je poskytována sociální služba chráněné bydlení již pro 86 klientů, a to
v Litoměřicích, Lovosicích, Třebenicích a v Libochovicích.
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.
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o.
Nadále poskytovat sociální služby:
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- 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 na základech subsidiarity a integračních procesů završených inkluzí.
Nadále vycházet z individuálních potřeb uživatelů služeb, respektovat jejich
svobodnou volbu, nezávislost, samostatnost a dodržovat jejich práva.
Podporovat zachování a udržování dosavadního běžného způsobu života
uživatelů, vytvářet podmínky pro využívání běžně dostupných zdrojů a veřejných
institucí. Podporovat využívání přirozených vztahových vazeb uživatele a
pomáhat při zapojení do místního společenství a společenského života.
Udržení organizace jako samostatného celku v rámci komplexního zajišťování ucelené
rehabilitace - ve spolupráci s Katedrou rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
vytvořit komplex pro ucelenou rehabilitaci postraumatických pacientů a budoucích
uživatelů sociálních služeb, ať již terénních, pobytových, anebo ambulantních služeb. V
ČR v současné době existují rehabilitační, zdravotní ústavy, kde je zajišťována pouze
zdravotní rehabilitace, bez zajištění následné sociální, pracovní, pedagogické aj.
rehabilitace. V těchto zařízeních se pacienti učí pouze základním prvkům v oblasti
sebeobsluhy. V ÚSP Snědovice může být zajišťována ucelená sociální rehabilitace a to i
např. pracovní rehabilitace, sociální rehabilitace, psychologie – poskytování poradenské
podpory postraumatických stresových poruch, zajištění poradenství v oblasti
ergometrie apod. V rámci pobytu v ÚSP Snědovice bude zajišťována podpora při
poznání života v instituci, se směřováním k sociálnímu začlenění nebo k prevenci
sociálního vyloučení v rámci komplexního zajišťování ucelené rehabilitace - 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.
Kvalitu ucelených služeb v ÚSP Snědovice nadále zabezpečovat multidisciplinárním
týmem ve složení speciálními pedagog, psycholog, diplomovaný fyzioterapeut,
diplomovaný ergoterapeut, sociálními terapeuty, sociální pracovník. Tento systém práce
v týmu odborníků, v této specifické cílové skupině nelze uplatňovat v jiném systému
Využití v rámci lidských zdrojů a zaměstnanosti bude ÚSP Snědovice sledovat vhodné
projekty OPZ prostřednictvím kterých bude provádět vzdělávání nejen zaměstnanců
ÚSP Snědovice, ale i pro jiné organizace (pečovatelky z okolních obcí aj.). Vzdělávání
bude probíhat vlastními zaměstnanci- odborníky s kompetencemi pro vzdělávání v dané
problematice, čímž dojde k zefektivnění vzdělávání a úspoře finančních prostředků.

Záměr a doporučení:
Nadále se specializovat na problematiku těžce tělesně postižených dospělých občanů a
jejich řešení na základech subsidiarity integračních procesů završených inkluzí –
poskytování sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením s výjimečným
materiálně technickým zabezpečením včetně kvalitních lidských zdrojů, s cílem rozvoje
kvality poskytované sociální služby těžce tělesně postiženým uživatelům.
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 Zastupitelstvu Ústeckého kraje ze dne 24. 4.2017, pod
usnesením č. 028/4Z/2017 – schválen „Transformační plán DSS Litvínov, p.o.“.

171122_ SociálníSlužby_příloha č. 1

Strana 19 (celkem 32)

Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí

V návaznosti na již zrealizovanou první etapu transformace z let 2014-2016
pokračovat ve snižování kapacity služby ústavního typu a poskytnout klientům
s mentálním postižením či s kombinovanými vadami možnost využití služeb
s komunitními prvky v přirozeném prostředí majoritní společnosti.
Od 1. 11. 2017 je poskytována 9 klientům služba chráněného bydlení v individuálních
domácnostech v běžné zástavbě v lokalitě Litvínov.
Od 1. 1. 2018 poskytovat 7 klientům/klientkám službu DOZP v domácnostech
v objektu Husova 104, Litvínov.
Od 1. 1. 2018 zvýšit počet jednolůžkových pokojů pro klienty služby DOZP v objektu
Zátiší 177, Litvínov
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,
 postupné ukončení poskytování sociální služby - domovy pro osoby se zdravotním
postižením – plněno, sociální služba je postupně ukončována, nový klienti se
nepřijímají,
 nadále poskytovat sociální službu – domovy se zvláštním režimem pro okruh osob se
stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence – je plněno.
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 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 2017 organizace začala poskytovat sociální služby i pro osoby s poruchou
autistického spektra (kapacita 6).
V roce 2017 v DOZP Kadaň ukončilo vzdělávání osm klientů ve školním vzdělávacím
programu, obor 69-54-E/01 Provozní služby, u kterých je předpokládána možnost
pobytu v cvičném bytě pro rok 2018 s následným přechodem do sociální služby:
chráněné bydlení od roku 2019.
Záměr a doporučení:
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Poskytovat sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením s okruhem osob
s kombinovaným a mentálním postižením a osobám s poruchou autistického spektra.
Pro rok 2018 zajistit cvičný byt v rámci služby DOZP Kadaň a od roku 2019 provozovat
službu Chráněné bydlení, současně snížit kapacitu DOZP Kadaň.
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 – 2017 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 – 2017 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,
- rekonstrukce stávajících pokojů klientů (sádrokartonové příčky bez sociálního
vybavení a úzké chodby) + výměn oken - zpracována projektová dokumentace,
realizaci stavby připravuje investiční odbor), rekonstrukcí se sníží ubytovací kapacita
na tomto objektu, avšak dojde k radikálnímu zlepšení bytových podmínek. Vzniknou
jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Akce zařazena
do investičního plánu kraje s realizací v roce 2019.
- Oprava havarijního stavu opěrné zdi – v roce 2017 realizováno investičním odborem.
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
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Zateplení budovy a oprava fasády budovy č.p. 356 (administrativní budova a budova
kuchyně)
přístavba venkovního výtahu, oprava střechy a zlepšení dispozičního řešení budovy
č. p. 723, aby se tento objekt stal bezbariérovým. Vzhledem k věkové struktuře
žadatelů, o službu Domovy pro seniory, která je průměrně 74 let u mužů a 79 let u
žen, je vytvoření naprosto bezbariérových ubytovacích objektů nutností.
Likvidace rekonstrukce zpevněných ploch a úprava parku u kulturní místnosti.
Likvidace septiku.

Středisko Krásná Lípa
Záměr a doporučení
- Z hlediska změny cílové skupiny je prioritním investičním záměrem rekonstrukce
ubytovacího pavilonu „A“, který je v současné době nevyhovující pro cílovou skupinu
služby Domovy se zvláštním režimem. Pokoje nemají dostatečné sociální zázemí a
nevyhovují prostorově ubytovacím standardům. Součástí této přestavby bude rovněž
vybavení komunikačním systémem „sestra – pacient“, který na tomto pavilonu rovněž
chybí.
- Přístavba kulturní místnosti pavilon B (středisko Krásná Lípa). Jedná se o přístavbu
přízemní stavby k pavilonu B, západní strana. Zastavěná plocha zástavby je 151 m2.
Přístavba bude napojena na stávající budovu B a opatřena vchodem jak z budovy B,
tak samostatnými vchodem přes venkovní terasu. Touto přístavbou vznikne kulturní
místnost s kapacitou cca. 40 osob s bezbariérovým přístupem. Objekt bude sloužit
pro společenské aktivity a společenské akce DPS. Přístavbou společenské místnosti
dojde ke zkulturnění života klientů, vylepšení zázemí, zlepšení jejich volnočasových
aktivit a pořádání společenských akcí. V současnosti zde není žádná společenská
místnost pro volnočasové aktivity s navrhovanou kapacitou v tomto středisku DPS
-

-

Zateplení, výměna střešní krytiny a přístavba výtahu pavilon C, jedná se o
samostatně stojící budovu. Stávající střecha je řešena lepenkovými pásy, které
nejsou vhodné pro tento sklon střechy. Lepenkové pásy jsou v nevyhovujícím stavu a
v zimních měsících dochází k zatékání do budovy. Budova je nezateplená. Okna a
vchodové dveře jsou dřevěné a v nevyhovujícím stavu. V zimních měsících dochází
k velkému úniku tepla z budovy. Výměna těchto prvků by přispěla k úspoře za
vytápění. Budova není opatřena výtahem, je zde na schodech nainstalována
schodová plošina, která je ale v zařízení tohoto typu zcela nevyhovující. Klient, který
je zde ubytovaný nemůže využívat plošinu sám a je závislý na pomoci
ošetřovatelského personálu, který plošinu ovládá. Schodová plošina není vhodným
řešením bezbariérovosti v objektech, kde jsou ubytování klienti trpící demencemi a
Alzheimerovou chorobou, a proto by bylo vhodné přistavět k budově výtahovou
šachtu a opatřit jí výtahem. Tímto by se zpřístupnila všechna patra a zvedl užitný
komfort pro ubytované klienty i obsluhující personál.
Výstavba víceúčelového stavení. V roce 2015 se instalací plechové garáže vyřešila
úschova zahradní techniky, stále ale ještě chybí prostor pro ustájení služebních
vozidel, který by se vyřešil vybudováním garážového stání.

Domov Severka Jiříkov, p.o.
Vzhledem k tomu, že zařízení prošlo celkovou rekonstrukcí, nebyly ve sledovaném
období realizovány investiční akce.
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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. Od září 2017 předána stavba č.p.118 - Rekonstrukce objektu v rámci výzvy č.
30, kdy vznikne v souladu s Metodickým pokynem materiálně technického zabezpečení
pobytové sociální služby bezbariérový ubytovací prostor o 3 domácnostech pro celkem
16 klientů s ohledem na naplňování schváleného Plánu transformace a humanizace
sociální služby. Termín dokončení rekonstrukce: únor 2019
Budova č.p. 122
- probíhá schvalovací proces stavebního projektu na demolici a výstavbu objektu č.p.
122 za účelem vzniku bezbariérového ubytovacího prostoru o 4 domácnostech pro
klienty vyžadující vysokou míru podpory s ohledem na plnění schváleného Plánu
transformace a humanizace sociální služby – snaha o podání žádosti do další výzvy
navazující na výzvu č. 30 – podpora z Integrovaného regionálního operačního
programu ( březen-září 2018)
- vybudování v areálu zahrady DOZP tzv. „mlhoviště“, které nahradí nevyhovující
venkovní bazén
Záměr a doporučení:
 rekonstrukce objektu č.p. 118 – realizováno v rámci výzvy č. 30 - podpora
z Integrovaného regionálního operačního programu.
 rekonstrukce objektu č.p. 122 - zařazeno do investičního plánu kraje s realizací v roce
2018 – 2019.
 vybudování v areálu zahrady DOZP tzv. „mlhoviště“, které nahradí nevyhovující
venkovní bazén
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p.o.
Zařízení DOZP Stará Oleška
Hlavní budova
 rekonstrukce vnitřního vodovodu + kuchyňky na pokojích – dokončeno v dubnu 2017
Součástí této akce bylo provedeno i u tzv. cvičných domácností - oprava rozvodů
kanalizace. Akce byly splněny a realizovány v roce 2016/2017 jako jedna zakázka
pod názvem „Rekonstrukce vnitřního vodovodu a kanalizace včetně zařizovacích
předmětů a zdravotně technické instalace a sprchových koutů“.
 rekonstrukce elektroinstalace vč. rozvodny - zařazeno do rozpočtu kraje –
zahájeno projektem v roce 2017, realizace 2018.
 oprava fasády a zateplení, oprava podhledů a zabudování zábran proti ptákům –
splněno 2015
Záměr a doporučení:
 rekonstrukce elektroinstalace vč. rozvodny
 oprava oplocení a modernizace vjezdové brány
 havarijní oprava venkovních asfaltových ploch
 výstavba garážového stání pro služební vozidla
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:
Oprava střechy památkově chráněného objektu č.p. 2.
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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).
Ačkoliv jsou všechny objekty buď po celkové rekonstrukci, nebo jsou nově vybudované,
přesto je v zásobníku investičních akcí naplánováno v roce 2018 zrealizovat
rekonstrukci střechy na objektech DOZP a chráněného bydlení v Rumburku (v době
celkové rekonstrukce nebyly střechy předmětem investiční akce).
Záměr a doporučení:
Rekonstrukci střechy na objektech DOZP a chráněného bydlení v Rumburku.
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.
 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.
-

Záměr a doporučení:
Realizovat opatření z navrhovaného Požárně-bezpečnostního řešení pro objekt Za
Humny 580 - výměna dveří v souladu se současnými požadavky na pravidla požární
bezpečnosti objektu
Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa
V roce 2018 bude dokončena celková rekonstrukce objektu, všech jeho pavilonů.
V následujících letech není potřeba dalších investic.
Záměr a doporučení:
- Dokončit úpravu vnějších prostorů – zahrada, chodníky.
- Zpravovat projektovou dokumentaci pro objekt - Budova č.p. 1738, Teplice, ul.
Mikoláše Alše
Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice
Požadavek na investice bude v souvislosti s rekonstrukcí nově pořízeného objektu
Štursova 25.
Na adrese Pod Vodojemem 3C, Všebořice nejsou potřebné investice nebo požadavek
na velkou údržbu.
- V souvislosti s realizací záměru pro zřízení domácnosti určené pro děti s mentálním
postižením a poruchami chování bude potřeba upravit vnitřní prostory (předpoklad
prací v roce 2019)

Záměr a doporučení:
Štursova 25
- Rekonstrukce nově zakoupeného objektu určeného pro chráněné bydlení – 5 lůžek. V
Zastupitelstvem Ústeckého dne ze dne 23.10.2017 schválena koupě objektů ul.
Štursova 25 a 27. Po předání objektů p.o. bude zpravován a podán investiční záměr.
Některé práce budou mít charakter technického zhodnocení, bude nutné použít
investiční prostředky.
Štursova 27
- Přemístění dětské domácnosti z nájemního ubytování na adrese Na Výrovce v dubnu
2018. V této souvislosti příprava ubytovacích prostor, běžná údržba.
Vrchlického 19, Teplice:
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 oprava fasády a prostorů pod venkovní terasou – po vyschnutí zdiva v letech 2018,
2019
 odvětrání prosklené chodby Teplice a protiskluzová podlaha.
Záměr a doporučení:
- oprava fasády a prostorů pod venkovní terasou
- odvětrání prosklené chodby Teplice a protiskluzová podlaha
Denní stacionář Úsměv
objekt, který vyžaduje velkou údržbu – podán návrh na rozsah prací.
Záměr a doporučení:
Realizovat opatření z navrhovaného Požárně-bezpečnostního řešení pro objekt
Čajkovského 1908/82 – součást postupných prací při velké údržbě.
Velká údržba
Pro rok 2018
 oprava WC a sociálního zařízení ekonomický úsek
 oprava WC a sociálního zařízení klientů v přízemí
 oprava rovných střech včetně okapů
 dokončení výměny oken
 oprava fasády včetně svodů

-

Pro rok 2019
 oprava suterénu - rozvod elektřiny, dlažba, obklad, schodiště, WC, omítky vnějších
zdí, místnosti pro údržbu
 oprava topení, výměna el. kotle topení (z roku 1996)
 oprava garáže, vrata
 oprava oplocení, brána
 oprava povrchu tenisového hřiště
Domov se zvláštním režimem
Předběžné aktivity před vyhlášením výzvy.
- přehled o možných využitelných objektech
- přehled o možném využitelném objektu
-

Riziko:
může být vyhlášen projekt MPSV s časovým omezením na podání projektové žádosti
a může požadovat připravenou projektovou dokumentaci – pak to bude časový
problém. Bude dobré vědět, zda výzva na podání projektové žádosti bude zahrnovat
čas potřebný na přípravu projektové dokumentace
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,
 rozšíření EPS dle současných požárních norem – dokončeno v roce 2017,
 vybudování vlastní vrtané studny s vodárnou – zatím nesplněno
 zahájení procesu revitalizace objektu dle jednotlivých etap - v procesu
 byly zahájeny přípravné práce v souvislosti s investiční akcí zateplení budovy
a rekonstrukce střechy - začátek realizace akce je plánován na rok 2018,
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 vybudování další parkovací plochy
Záměr a doporučení:
 revitalizace objektu - zařazeno do investičního plánu kraje s realizací v roce 2019 –
2020,
 vybudování vlastní vrtané studny s vodárnou,
 oplocení celého areálu,
 vybudování další parkovací plochy
Objekt v ul. Ruská
 výměna podlahových krytin – dokončeno v roce 2015,
 vybudování zázemí pro větší počet obslužného personálu – nerealizováno; od
záměru bylo upuštěno,
 vybudování uzavíratelné brány - dokončeno v roce 2014.
 rekonstrukce plynové kotelny – dokončena v roce 2017
 vybudování klimatizované místnosti pro zemřelé
Záměr a doporučení:
 vybudování klimatizované místnosti pro zemřelé
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,
 ve spodní – nevyužívané části zahrady vybudovat parkoviště pro vozidla domova –
současné parkoviště je vybudováno na dvoře areálu.
 zřídit bezbariérový přístup na zahradu z objektu čp. 8.
 provést výměnu střešní krytiny na objektech čp. 6 a 8 – čeká se na vyjádření
památkářů
 vybudování EPS dle závazného stanoviska HZS Teplice - zařazeno vybudování
evakuačního výtahu na doporučení HZS na domě č. 6 – realizováno v roce 2017
 výměna požárních uzávěrů (dveří) dle nového Požárně bezpečnostního řešení staveb
– realizováno v roce 2017,
 výměna požárních uzávěrů (dveří) dle nového Požárně bezpečnostního řešení staveb
– realizováno v roce 2017,
 vybudování evakuačního výtahu na doporučení HZS na domě č. 6 – realizováno
v roce 2017,
 rekonstrukce plynové kotelny
Záměr a doporučení:
 rekonstrukce plynové kotelny – krajem přidělen investiční účelový příspěvek –
realizace v 2018.
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.)
Záměr a doporučení
Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova
- zateplení budovy č.3 a č.1
- hlavní kotelna – výměna technologického zařízení
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- rekonstrukce spodní části budovy č.1
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves v Horách:
- výměna topných těles

-

Registrace nové sociální služby (domovy pro osoby se zdravotním postižením
v kombinaci s poruchami chování).
vytipování vhodné budovy pro novou službu domovy pro osoby se zdravotním
postižením – cílová skupina - děti s mentálním postižením a s výraznými poruchami
chování, případně autismem.
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.
 V letech 2018 – 2019 by měl být dokončen projekt rekonstrukce budovy „Zámeček“,
který zvýší kvalitu poskytování sociální služby a bude tak naplněn materiálně
technický standard. V této budově by pak žilo v bytových jednotkách 16 klientů.
Hospodářský objekt teletníku

zahájení procesu revitalizace objektu dle jednotlivých etap (specifikovat etapy)

v roce 2016 započaly práce související se zpracováním projektové
dokumentace
 V letech 2018 – 2019 by měl být dokončen projekt nového objektu, kde kromě
administrativní a volnočasové aktivity, vzniknout bytové jednotky pro klienty
s vyšší mírou podpory v kapacitě 18.
 Realizací těchto dvou projektů vznikne sociální služba, která bude odpovídat
nejen materiálně technickému standardu, ale také podmínkám poskytování
sociální služby při zachování soukromí klientů a běžného způsobu života.
Záměr a doporučení:
 zahájení procesu revitalizace objektů zámečku a teletníku zapojení se do výzvy
z IROP
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 schválený 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. V současné době je
zpracována studie akce s názvem „CSP Litoměřice, Velemín – výstavba nového objektu
pro seniory“ a vyčkává se schválení změny č. 2 územního plánu Velemín.
Záměr a doporučení:
 výstavba nového objektu a opuštění památkově chráněných objektů v Milešově.
Domov důchodců Libochovice
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 zaměřit se na postupné zateplení obvodových stěn všech objektů - zahájeny
přípravné práce v souvislosti s investiční akcí zateplení budov.
 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 v minulosti odloženy
z důvodu plánovaného převodu zřizovatelské funkce - převedením Domova U Trati
Litoměřice do majetku jiného poskytovatele sociálních služeb. S ohledem na priority
kraje, nepřevádět svůj majetek v sociální oblasti do majetku jiného poskytovatele, budou
jednotlivé investiční akce průběžně realizovány.
Záměr a doporučení:
Postupná realizace investičních akcí.
Domov sociální péče Chotěšov
 rekonstrukce v systému odvádění kanalizačních vod do obecního kanalizačního řádu
– dokončeno v roce 2015 v rámci akce výstavba nové ČOV,
 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
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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 – akce probíhá, dokončení je plánováno do konce roku 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. Žádost byla úspěšná,
revitalizace zahrady začne v roce 2018.
Záměr a doporučení:
 I. etapa rekonstrukce budovy A
 Revitalizace 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 – tč. nerealizováno z důvodu neefektivnosti nákladů vůči úsporám.
- nátěry všech kovových prvků střech budov: Zámek, Stodola, Ubytovna, Škola
- opravy: Zahradní domek Škola (lemování, plechování, úžlabí)
- truhlářské opravy oken a dveří v budově Zámek, Ubytovna, Stodola
- výměna motorů výtahu v budově Zámek – severní křídlo
- zednické opravy v trenažérovém bytě a zahradním domku
Záměr a doporučení:
- Z důvodu zhoršujících se zdravotních stavů stávajících uživatelů, ale i z důvodu
těžkých handicapů zájemců o sociální službu nadále pokračovat v úpravách objektu
Ubytovna na oddělení s plnou péčí a trvalou podporou s výhledem do roku 2020.
- Revitalizace historické zahrady ÚSP Snědovice po které dojde ke zkvalitnění života
nejen uživatelů ÚSP Snědovice, ale i občanů obce Snědovice a přilehlého okolí.
Zahrada bude sloužit uživatelům i široké veřejnosti k využití volného času, setkávání
generací, čímž dojde i k zvýšení prestiže nejenom vlastní organizace , ale i sociálních
služeb Ústeckého kraje. Tato akce bude financována z projektů ve Specifickém cíli 4.4
OPŽP. Předpokládaný termín dokončení: rok 2018.
- Dovybavení fyzioterapie, ergoterapie a sociální terapie (např. laser, profesionální
biolampy, balanční pomůcky, prostředky na rozvoj hlubokých stabilizátorů, prostředky
na LTV a ZTV – McKenzie aj.speciální metody, panel pro nácvik každodenních
činností, SW na hodnocení ADL, reakčních časů apod.
- Zřízení bezbariérové relaxační místnosti – oddychové zóny pro těžce tělesně
postižené dospělé v rámci ucelené rehabilitace těžce tělesně postižených uživatelů.
- Zkvalitnění sociálních služeb uživatelům- rozšíření počtu jednolůžkových pokojů pro
uživatele, výměna polohovacích lůžek – zajištění většího počtu lůžek pro uživatele
s nejtěžším stupněm tělesného postižení, dovybavení materiálně technickými
prostředky pro těžce tělesně postižené dospělé a to prostředky pro transport a
přepravu vozíčkářů- přesun pokoj x koupelna, WC apod.
- ÚSP Snědovice bude nadále vyhledávat vhodné projekty k realizaci plánovaných
investičních akcí.
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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
 rekonstrukce prostor v objektu Zátiší (SÚ C přestavba oddělení na domácnosti pro
službu Zvláštní režim pro muže s etylickou demencí-přesun z objektu Křížatecká),
v objektu Křížatecká vytvoření nových teras pro imobilní klienty a přestavba prostor
po službě Zvláštní režim pro klienty trvale upoutané na lůžko (usnesení . č.
150/19R/2017 ze dne 19.7.2017) - plán na rok 2018 - 2019

Záměr a doporučení:
 revitalizace zahrady vedoucí ke zkvalitnění poskytovaní sociální služby – dotace
z Operačního programu životní prostředí
 rekonstrukce prostor v objektu Zátiší (SÚ C přestavba oddělení na domácnosti pro
službu Zvláštní režim pro muže s etylickou demencí-přesun z objektu Křížatecká),
v objektu Křížatecká vytvoření nových teras pro imobilní klienty a přestavba prostor
po službě Zvláštní režim pro klienty trvale upoutané na lůžko (usnesení . č.
150/19R/2017 ze dne 19.7.2017) - plán na rok 2018 - 2019
Domov sociálních služeb Meziboří, p. o.
(dříve Domov důchodců Meziboří, p. o.)
Objekt ul. Javorová
 rekonstrukce systémů ústředního topení – výměna otopných těles – splněno v roce
2014,
 rekonstrukce výtahů, Javorová 102 – splněno v roce 2015,
 parkové úpravy, zřízení zahrady včetně oplocení – splněno v roce 2016,
 rekonstrukce sociálních zařízení uživatelů - nesplněno,
 rekonstrukce příjezdové komunikace a rozšíření parkovacích míst – částečně splněno
v rámci investičního záměru parkové úpravy, zřízení zahrady včetně oplocení,
 rekonstrukce kotelny - investiční záměr s plánovanou realizací v roce 2018,
 rekonstrukce vodovodního potrubí – chystaný investiční záměr,
 vybavení zahrady relaxačními a sportovními prvky – chystaný investiční záměr,
 zbudování pergoly – altánu v zahradě s přípojkou na vodu, elektriku a s internetem –
chystaný investiční záměr.
Objekt ul. Okružní
 rekonstrukce střech a zateplení objektu – dokončeno v roce 2013,

171122_ SociálníSlužby_příloha č. 1

Strana 30 (celkem 32)

Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí

 rekonstrukce systémů ústředního topení – výměna otopných těles – splněno v roce
2015,
 rekonstrukce koupelen a WC – splněno v roce 2016,
 rekonstrukce příjezdové komunikace a rozšíření parkovacích míst – nesplněno,
 rekonstrukce kotelny - investiční záměr s plánovanou realizací v roce 2018,
 rekonstrukce vodovodního potrubí – chystaný investiční záměr.
Záměr a doporučení:
 Rekonstrukce kotelen u obou objektů, rekonstrukce vodovodního potrubí u obou
objektů, rekonstrukce příjezdových komunikací a rozšíření parkovacích míst u obou
objektů, rekonstrukce sociálních zařízení uživatelů na budově v ul. Javorová čp. 102,
vybavení zahrady u budovy v ul. Javorová čp. 102 relaxačními a sportovními prvky
a zbudování pergoly – altánu tamtéž.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Kadaň a Mašťov, p.o.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň
Objekt ul. Březinova (rekonstruován, kolaudace 2014)
 vybudování letní sprchy a mlhoviště – v r. 2017 nesplněno.
Objekt ul. Dvořákova
 odstranění pronikání vlhkosti do objektu – bylo provedeno krytí se vzduchovým
kanálem pro větrání – předpokládá se jiné, účinnější řešení
 vybudování tandemové garáže a skladu zahradní techniky, nářadí a sezonních
pomůcek pro uživatele – v roce 2017 nesplněno,
 zemní úpravy (vyrovnání svahu vedle zamýšlené garáže) zahrady pro aktivity
uživatelů – v roce 2017 nesplněno,
 Stavební práce související s částečnou rekonstrukcí budovy byly započaty v roce
2016 a dokončeny v roce 2017. V rámci stavebních prací bylo vybudováno 6
jednolůžkových pokojů pro autistické klienty a 3 dvoulůžkové pokoje ze stávajících
prostor, se zachováním bezbariérový prostor. Dále byl vybudován klimatizovaný box
na nebezpečný a biologický odpad. Celý objekt (mimo přístavbu) byl zateplen a
provedena nová fasádní omítka s nátěrem.
Záměr a doporučení:
Objekt ul. Březinova
 vybudování náhradního zdroje k evakuačnímu výtahu - předpoklad dokončení v roce
2018
 rekonstrukce vnitřních elektrorozvodů - předpoklad dokončení v roce 2018
 vybudování letní sprchy a mlhoviště - předpoklad dokončení v roce 2018
 solární systém pro ohřev vody
Objekt ul. Dvořákova
 rekonstrukce vnitřních elektrorozvodů, dle finančních možností předpoklad
dokončení v roce 2018
 vybudování tandemové garáže a skladu zahradní techniky, nářadí a sezonních
pomůcek pro uživatele,
 solární systém pro ohřev vody
Domov pro seniory a domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov
Objekt: Sídliště 232 Mašťov
- Provedena rekonstrukce Koupelen WC a vnitřních rozvodů vody - dokončeno v roce
2015
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 přístavba spojovací článek DpS a gastroprovozu (ergo dílna a rehabilitace) - v r. 2017
nesplněno
 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 oplocením pozemku
okolo hlavní budovy DpS proběhne v roce 2018, finanční prostředky jsou již
alokovány, v září 2017 bylo vydáno územní rozhodnutí Stavebním úřadem Radonice.
Záměr a doporučení:
 dokončení rekonstrukce vnitřních elektrorozvodů – finanční prostředky alokovány
v rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2016 - předpoklad splnění roce 2018
 přístavba spojovací článek DpS a gastroprovozu - ergo dílna a rehabilitace,
 vybudování oplocení pozemků zahrady DpS Mašťov, předpoklad splnění po vyřešení
majetkoprávních vztahů
 výstavba garáží pro tři vozidla a prostorem pro zahradní techniku.
 zvětšení vstupních otvorů do pokojů z 800 mm na 1100 mm
 rekonstrukce evakuačního výtahu a výtahové šachty
 solární systém pro ohřev vody
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 a při naplňování rozvojových plánů organizací
u zbývajících sociálních služeb příspěvkových organizací Ústeckého kraje, které nebyly do
předchozího projektu z důvodu krátké časové dotace zapojeny. Termín realizace projektu je
od 1. 3. 2017 – 31. 8. 2018.
Po ukončení nadále naplňovat strukturu poskytovaných služeb podle skutečných potřeb a
schopností jejich klientů v souladu se standardy kvality při poskytování sociálních služeb.
Doporučení k možnostem rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem
Na základě uloženého úkolu usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/2Z/2016 ze
dne 19.12.2016, Mgr. Martinu Klikovi, MBA, DBA,1.náměstkovi hejtmana 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 2017) – tato zpráva.
Informaci o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za
rok 2017 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 v roce 2018 a dále.
Pro rok 2018 je dále doporučena revize materiálu - Sociální služby zabezpečované
příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (situační přehled) o možnost chytrých řešení
(Smart regiony).
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