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Vážená paní ombudsmanko,

reaguji na Váš dopis ze dne 18. 9. 2018, ve kterém dáváte doporučení vycházející z Vámi 

provedeného výzkumného šetření, mapujícího dostupnost sociálních služeb pro děti a dospělé 

s poruchou autistického spektra.

V rámci kraje vnímáme problematiku klientů, kteří vyžadují zvýšenou míru podpory a tuto 

potřebu reflektujeme ve Strategii Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na 

období 2018 až 2026 {dále jen strategie). Navýšení dostupnosti terénních služeb je pro nás v 

této oblasti jednou z priorit, stejně tak posílení kapacit služeb denních stacionářů a rané péče. 

Dále cílíme ke zvýšení dostupnosti pobytových služeb pro osoby s vysokou mírou závislosti a 

specifickými potřebami. Konkrétně pro cílovou skupinu osob s autismem s těžkou 

symptomatikou plánujeme zahájení poskytování sociálních služeb v Ústavu sociální péče pro 

mládež Domečky Rychnov nad Kněžnou, a to do roku 2022.

V rámci vašeho doporučení k financování ze strany samospráv se zmiňujete o „průměrné 

ceně" za službu, kterou máji jednotlivé kraje nastavenou, a která se odráží v možnosti 

financování nákladnějších služeb. Za Královéhradecký kraj takovouto průměrnou cenu 

nastavenou nemáme a vždy vycházíme z konkrétní situace té dané služby a z individuálních 

potřeb potenciálních uživatelů. Síť veřejně podporovaných sociálních služeb v 

Královéhradeckém kraji, určovanou dle § 95 písm. h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, aktualizujeme a financujeme dvakrát do roka, čímž jsme schopni pružně reagovat 

na měnící se potřeby. Také z tohoto důvodu neprobíhají mimořádná dotační řízení, která 

doporučujete jako jeden z možných nástrojů. Vyrovnávací platba je stanovována vždy 

individuálně, a to s přihlédnutím ke kapacitě a k počtu pracovníků. Při jejím vyčíslení vždy 

zohledňujeme specifické náklady daných služeb.
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Na financování je přirozeně navázaná také motivace pracovníků v sociálních službách. 

Vnímáme ale také důležitost nefinanční motivace a poskytovatelům předáváme obdobné 

informace jako ty, které vychází z Vašeho doporučení.

Krajům doporučujete zapojit do plánováni zástupce všech skupin osob, které by mohly 

formulovat aktuální poptávku. Do tvorby naší strategie byli mimo jiné zapojení rodiče osob se 

zvýšenou mírou závislosti a byly zohledněny případové studie uživatelů, kteří tzv. „propadávali 

sítem“. Braly se v potaz jak vyjádření sociálních pracovníků, tak i neúspěšných žadatelů. Jejich 

poptávka je pravidelně vyhodnocována.

Vzhledem k tomu, že péče o osoby s autismem je velmi finančně náročná, obracím se na Vás 

s žádostí, aby do Vašich doporučení pro ústřední orgány státní správy byla doplněna nutnost 

navyšovat objem finančních prostředků státního rozpočtu na rozvoj sociálních služeb.

Kraje zpracovávají své střednědobé plány rozvoje sociálních služeb, v nichž zohledňují 

potřeby osob na svém území a jejichž povinnou součásti je mimo jiné rozpočtový výhled na 

financování služeb. Návrhy státního rozpočtu však tyto požadavky nezohledňují. Financovat 

veškeré rozvojové priority sociálních služeb pouze z rozpočtu kraje není možné.
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Děkuji za Vaše doporučení a za zájem o tuto prob atiku.

S pozdravem

Ing. Vladimír Derner,

náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje
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Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 112492242-201235-
181025092014, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
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Poznámka:
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https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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