
Projekty Ústeckého kraje   

v sociální oblasti 



I. Realizované projekty            

v rámci Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost 

 



Sociální služby v Ústeckém kraji 

• finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast podpory 3.1) 

• období realizace: od 1. 9. 2008 do 31. 12. 2011 

• období financování sociálních služeb: od 1. 2. 2009 do 31. 12. 2011 

• celkové náklady: 340 417 750 Kč 

• stručný popis: 

 Zajištění 84 služeb sociální prevence (celkem 8 druhů sociálních služeb). Jedná se o azylové domy 

(19), domy na půl cesty (3), nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (7), sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi (12), podpora samostatného bydlení (8), sociální rehabilitace (24), sociálně 

terapeutické dílny (10), intervenční centrum (1). Podrobný popis je na dalších snímcích. 

• přínos:  

– víceleté financování (lepší plánování rozvoje sociálních služeb) 

– zlepšení dostupnosti potřebných služeb (zejm. azylových domů, sociálně aktivizačních služeb 

pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutických dílen a podpory samostatného bydlení)  

 



Sociální služby v Ústeckém kraji 

Druh sociální služby Počet služeb 

Azylové domy 19 

Domy na půl cesty 3 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 7 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 12 

Podpora samostatného bydlení 8 

Sociální rehabilitace 24 

Sociálně terapeutické dílny 10 

Intervenční centrum 1 

Celkem 84 



Sociální služby v Ústeckém kraji 

Lokální hledisko: podpořené služby podle okresů 

Oblast (okres) 
Počet podpořených 

sociálních služeb 

Děčínsko 5 

Chomutovsko 6 

Litoměřicko 14 

Lounsko 11 

Mostecko 10 

Šluknovsko 8 

Teplicko 17 

Ústecko 13 

Celkem 84 



Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji 

• finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast podpory 3.2) 

• období realizace: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2012 

• období financování sociálních služeb: od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2012 

• celkové náklady: 18 571 900 Kč 

• stručný popis projektu: 

 Zajištění sedmi služeb sociální prevence ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách 

– nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – Lovosice, Trmice, Roudnice nad Labem a Ústí nad 

Labem – Krásné Březno  

– sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Děčín a Ústí nad Labem - Předlice  

– terénní programy - Duchcov 

• přínos: 

– víceleté financování (lepší plánování rozvoje sociálních služeb) 

– zvýšení dostupnosti potřebných služeb ve vyloučených lokalitách (zejm. sociálně aktivizačních 

služeb pro rodiny s dětmi, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež)  



Podpora plánování a transformace sociálních 

služeb v Ústeckém kraji 

• finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast podpory 3.1) 

• období realizace: 1. 4. 2011 – 31. 3. 2013 

• celkové náklady: 16.977.800,- Kč 

• stručný popis: 

 Projekt je rozdělen do dvou částí: 

1. podpora plánování rozvoje sociálních služeb zahrnující odbornou podporu plánování rozvoje 

sociálních služeb na úrovni kraje a obcí zpracování plánu rozvoje sociálních služeb na území 

kraje a analýzu potřebnosti sociálních služeb 

2. podpora transformace pobytových služeb sociální péče u 5 ústavů pro lidi s mentálním 

postižením směrem k sociálním službám komunitního typu (poskytovaným v běžném 

prostředí) 

• přínos: 

– zkvalitnění procesu plánování rozvoje sociálních služeb 

– zkvalitnění poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením 



Katalog sociálních služeb, zkvalitnění jejich 

nabídky a vzdělávání jejich poskytovatelů 

• finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast podpory 3.1) 

• období realizace: 1. 4. 2011 – 31. 3. 2013 

• celkové náklady: 19 596 600 Kč 

• stručný popis: 

 Hlavními aktivitami projekt jsou:  

– vytvoření elektronického katalogu sociálních služeb na území Ústeckého kraje 

– vyhodnocování dat – zavedení systému hodnocení poskytování sociálních služeb  

– realizace souboru vzdělávacích kurzů pro pracovníky v sociálních službách 

Projekt je administrován odborem strategie, přípravy a realizace projektů KÚ. 

 

• přínos: 

– zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb v Ústeckém kraji 



II. Realizované projekty            

v rámci Integrovaného 

operačního programu  



Transformace DOZP Hliňany 

• finanční zdroj: Integrovaný operační program 

• období realizace: leden 2011 – říjen 2013 

• předpokládané náklady: 45,2 mil. Kč 

• stručný popis: 

– rekonstrukce a vybavení objektu v Teplicích pro chráněné bydlení              

s kapacitou 12 lůžek (dvě domácnosti) a sociálně terapeutickou dílnu pro 

lidi s mentálním postižením 

– novostavba a vybavení objektu v Trmicích pro DOZP s kapacitou 12 lůžek                

(dvě domácnosti) a sociálně terapeutickou dílnu pro lidi s mentálním 

postižením 



• finanční zdroj: Integrovaný operační program 

• období realizace: leden 2011 – srpen 2013 

• předpokládané náklady: 48,7 mil. Kč 

• stručný popis:  

 rekonstrukce a vybavení dvou objektů v Rumburku pro chráněné 

bydlení s kapacitou 11 lůžek (dvě domácnosti), pro domov pro osoby 

se zdravotní postižením s kapacitou 10 lůžek (dvě domácnosti), 

sociálně terapeutickou dílnu pro lidi s mentálním postižením a zázemí 

organizace 

Transformace ÚSP Lobendava 



III. Připravované projekty 



 Projekt AZYL (pracovní název) 

• finanční zdroj: OP LZZ, prioritní osa 3, oblast podpory 3.1  

• záměr: 

– zvýšení dostupnosti služeb azylových domů pro jednotlivce a pro rodiče s dětmi v kraji         

(tj. 24 stávajících a potřebné rozšíření kapacity – např. Lovosice, Varnsdorf). 

– zavedení dobré praxe pro poskytování služby azylových domů v kraji (optimální personální 

zajištění služby, standardy přímé práce s klienty) 

– vytvoření konceptu vhodných fakultativních činností azylových domů zaměřených na 

začlenění klientů do společnosti a na trh práce ( např. pracovní poradenství, spolupráce se 

zaměstnavateli v regionu, podíl na výkonu veřejné služby, podpora bydlení a samostatného 

života po opuštění služby, u azylových domů pro rodiče s dětmi podpora výchovy a péče      

o dítě) 

– Sociální služby budou v souladu s pravidly OP LZZ vysoutěženy v zadávacím řízení. 

Vzhledem k předpokládané ceně se bude jednat o nadlimitní zakázku zadávanou formou 

otevřeného řízení. 

• předpokládané náklady:  60-70 mil. Kč 

• termín podání žádosti o dotaci: květen 2012  

• období realizace: září 2012 – březen 2015, z toho zajištění sociálních služeb v období leden 

2013 – prosinec 2014 



Projekt Sociální služby II. 

• finanční zdroj: OP LZZ, prioritní osa 3, oblast podpory 3.1  

• záměr: zajištění dostupnosti poskytování a rozvoj vybraných sociálních služeb v souladu s 

plánem rozvoje sociálních služeb kraje. Jedná se především o nízkoprahová denní centra pro 

děti a mládež (s důrazem na osoby ve věku 15-26 let), intervenční centra, sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy, sociální rehabilitaci, sociálně 

terapeutické dílny, podporu samostatného bydlení. 

 

• Předpokládané cílové skupiny osob: 

 - osoby se zdravotním postižením (děti, dospělí) 

      Oprávnění žadatelé: 

 - poskytovatelé sociálních služeb – NNO, města, obce 

       

– Služby budou v souladu s pravidly OP LZZ vysoutěženy v zadávacím řízení. Vzhledem k 

předpokládané ceně se bude jednat o nadlimitní zakázku zadávanou formou otevřeného 

řízení. 

• předpokládané náklady: cca 70 mil. Kč 

• termín podání žádosti o dotaci: květen 2012  

• období realizace: září 2012 – březen 2015 



Děkuji za pozornost 

 

 

17 


