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Vyjádření k doporučením veřejné ochránkyně práv ke zlepšení dostupnosti sociálních 
služeb 

 
Vážená paní ochránkyně veřejných práv, 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí, obdržel prostřednictvím kanceláře 

hejtmana Ústeckého kraje, Váš dopis ze dne 18. 09. 2018, evidovaný pod JID 

151927/2018/KUUK, k vyřízení. V dopise žádáte o vyjádření k „Doporučení veřejné 

ochránkyně práv ke zlepšení dostupnosti sociálních služeb“, která vzešla z Vámi 

provedeného výzkumu „Dostupnost sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického 

spektra“. 

Dovolte nám informovat Vás, že v rámci registrovaných sociálních služeb na území 

Ústeckého kraje jsou osoby s poruchou autistického spektra (dále jen „osoby s PAS) 

zajištěny pomocí stávající sítě sociálních služeb, např. odborným sociálním poradenstvím, 

ranou péčí, osobní asistencí, a pobytovými službami „domovy pro osoby se zdravotním 

postižením“ (dále jen „DOZP“), jejichž cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením a 

osoby s kombinovaným postižením.  

Uvědomujeme si potřebnost a specifičnost této cílové skupiny osob, a tak jak už je uvedeno 

i ve Vaší zprávě o provedeném výzkumu, s odkazem na usnesení vlády České republiky 

č. 111/2016 „Podnět k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich 

rodin“ realizujeme v rámci procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 

v Ústeckém kraji zjišťování potřebnosti sociálních služeb a jiných forem pomoci pro cílovou 

skupinu osob se zdravotním postižením a jsou plánovány potřebné kapacity sociálních 
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služeb v konkrétních lokalitách Ústeckého kraje tak, aby byla zajištěna dostatečná 

dostupnost služeb této specifické cílové skupině.  

Pro cílovou skupinu osob s PAS v Ústeckém kraji je v současné době registrována jedna 

sociální služba DOZP v Domovech sociálních služeb Kadaň – Mašťov, příspěvkové 

organizaci Ústeckého kraje. V zařízení, kde je současně poskytována služba i osobám 

s mentálním postižením a kombinovaným postižením, je pro cílovou skupinu osoby s PAS 

vyčleněna domácnost s kapacitou 6 lůžek, věková hranice přijímaných osob je od 3 let do 26 

let věku. 

Na základě Usnesení komise Rady Asociace krajů ČR pro sociální příležitosti, kde jedním 

z dalších návrhů na vytvoření dostatečných kapacit pro cílovou skupinu osoby s PAS bylo 

zaměření se na výzvy IROP, byl dne 10. 9. 2018 Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválen 

příslib v rámci výzvy č. 82 IROP – Rozvoj sociálních služeb v SVL II., budoucího 

poskytovatele sociálních služeb s názvem Sociální a zdravotní služby Teplice, a zařazení 

služby domovy pro osoby se zdravotním postižením do Základní sítě sociálních služeb 

Ústeckého kraje. Služba bude zřízena s kapacitou 12 lůžek a cílovou skupinou budou osoby 

s PAS.  

Vážená paní ochránkyně veřejných práv, tímto bychom Vás chtěli ujistit, že řadu Vámi 

uvedených doporučení se již v rámci střednědobého plánování a při tvorbě akčního plánu 

snažíme prosazovat, v čemž hodláme i nadále pokračovat.  

 

S pozdravem 

 

 
 
 
Ing. Petra Lafková 
vedoucí odboru 
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