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Vážení poskytovatelé sociálních služeb,
v souvislosti s tvorbou Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok
2022 (dále jen „AP 2022“) se na Vás obracíme se žádostí o spolupráci při aktualizaci sítě
sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2022, a to formou vyjádření se k potřebné
kapacitě a územnímu rozsahu sociálních služeb, které Vaše organizace poskytuje (má v plánu
v roce 2022 poskytovat) na území Karlovarského kraje.
Zároveň s tvorbou AP 2022 a pravidel pro poskytování finančních prostředků na zajištění
sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2022 si Vás dovolujeme požádat rovněž o
vyjádření se k nastavenému systému financování sociálních služeb (viz Program pro
poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2021).
Zařazení sociálních služeb do kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro
období 2021 – 2023 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK
308/12/20 ze dne 21. 12. 2020. Poskytovatelům sociálních služeb financovaných v rámci
projektu Karlovarského kraje Podpora vybraných služeb sociální prevence II (dále jen
„projekt“) byla vydána pověření k poskytování sociálních služeb po dobu realizace projektu na
základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 359/11/19 ze dne 11. 11. 2019. Na
základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 309/12/20 ze dne 21. 12. 2020 pak
byla poskytovatelům sociálních služeb financovaných v rámci projektu prodloužena doba
trvání pověření z důvodu prodloužení realizace projektu.
V souladu s Čl. VI Pravidel pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb
v Karlovarském kraji pro období 2021 – 2023 bude v průběhu roku 2021 provedena aktualizace
kategorie A sítě sociálních služeb pro rok 2022. V rámci aktualizace kategorie A sítě sociálních
služeb pro rok 2022 jsou možné zejména následující změny:
a) vyřazení sociální služby z kategorie A sítě sociálních služeb,
b) zařazení sociální služby do kategorie A sítě sociálních služeb, za předpokladu
úspěšného splnění kritérií věcného hodnocení dle článku III odst. 2 Pravidel pro
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zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období
2021 -2023
c) změna v kapacitě sociální služby zařazené do kategorie A sítě sociálních služeb.
Do AP 2022 mohou být zahrnuty stávající sociální služby a dále pak rozvojové záměry
(spočívající v registraci nových sociálních služeb či v navýšení kapacity stávajících sociálních
služeb zejména v souvislosti s rozšířením územní nebo časové dostupnosti nebo v souvislosti s
rozšířením cílové skupiny) v případech, kdy rozvoj daného druhu sociální služby je v souladu
se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 –
2023 (SPRSS 2021 – 2023)1 a zároveň je rozvoj daného druhu sociální služby doložen ze strany
poskytovatele sociální služby a obce jako potřebný. Potřebnost je nezbytné doložit vyjádřením
příslušné obce, na jejímž území (pro jejíž občany) má být sociální služba poskytována, včetně
vyjádření obce ke spolufinancování dané sociální služby.
V souvislosti s aktualizací sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2022 si Vás
dovolujeme požádat o vyplnění tabulek, které zasíláme jako přílohu tohoto dopisu. Soubor je
rozdělen na tři listy, a to „Přehled sociálních služeb“, „Územní rozsah“ a „Připomínky k
financování“.
Na prvním listu „Přehled sociálních služeb“ vyplňte prosím následující údaje:
I. Identifikace poskytovatele: název, IČO, jméno a příjmení a kontaktní údaje osoby, na
kterou je možné se obrátit v případě potřeby doplnění či upřesnění údajů uvedených
v tabulce.
II.
Přehled registrovaných sociálních služeb poskytovaných na území Karlovarského kraje
(pro občany Karlovarského kraje) ke dni 31. 3. 2021
 druh sociální služby – vyplní se výběrem z rozbalovacího menu
 identifikátor
 zda se u služeb, které nebyly zařazeny do sítě sociálních služeb v Karlovarském
kraji pro období 2021 – 2023, předpokládá podání žádosti o zařazení sociální
služby do kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji na období
2022 - 20232 – vyplní se výběrem z rozbalovacího menu
 rozsah sociální služby zařazený do kategorie A sítě sociálních služeb
v Karlovarském kraji v roce 2021 (dle pověření k poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu)
 předpokládaný rozsah sociální služby v roce 2022 – vyplní se dle druhu a formy
sociální služby:
o počet lůžek v případě pobytových sociálních služeb, počet lůžek na
přechodné pobyty v případě domovů pro seniory, domovů se zvláštním
režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením (přechodné
pobyty viz SPRSS 2021 – 2023)

1

Viz http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Stranky/koncepce/oblast-socialni/SPRSS.aspx.
Doba trvání pověření vydaného na sociální služby financované v rámci projektu je od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2022,
z tohoto důvodu se u těchto sociálních služeb předpokládá podání žádostí o zařazení sociálních služeb do
kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji na období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2023.
2
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III.

o počet úvazků pracovníků v přímé péči a počet uživatelů v případě
ambulantních a terénních sociálních služeb
o počet úvazků pracovníků v přímé péči a počet hovorů v případě
telefonické krizové pomoci
o počet úvazků pracovníků v přímé péči, počet uživatelů a počet lůžek
v případě nocleháren a krizové pomoci poskytované pobytovou formou.
Údaje o připravovaných rozvojových záměrech pro rok 2022:
 druh sociální služby – vyplní se výběrem z rozbalovacího menu
 identifikátor – vyplní se pouze v případě, kdy se rozvojový záměr týká již
registrovaných sociálních služeb
 popis rozvojového záměru – zda se jedná o záměr registrovat novou sociální
službu či navýšit kapacitu stávající sociální služby nad rámec pověření
k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v roce 2021 vydaného pro
kategorii A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji, zdůvodnění navýšení
kapacity (rozšíření územní či časové dostupnosti sociální služby, rozšíření
cílové skupiny apod.), rozsah rozvojového záměru (počet lůžek v případě
pobytových služeb, počet úvazků pracovníků v přímé péči a počet uživatelů
v případě ambulantních a terénních sociálních služeb), zdůvodnění potřebnosti
rozvojového záměru (musí být doloženo vyjádřením obce k potřebnosti a
spolufinancování).

Údaje uvedené v tabulkách se vždy musí týkat potřebné kapacity sociálních služeb. V případě
rozvojových záměrů pro rok 2022 je nezbytné tyto projednat se zástupci příslušné obce.
K tabulce prosím přiložte vyjádření příslušné obce k potřebnosti sociální služby, včetně
vyjádření ke spoluúčasti obce na finančním zajištění sociální služby. Formulář Vyjádření obce
je přílohou tohoto dopisu. V případě nedoložení potřebnosti rozvojového záměru nebude
možné zohlednit rozvoj sociální služby v AP 2022. Zároveň musí být případný rozvoj sociální
služby (rozvojový záměr) vždy v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb
v Karlovarském kraji na období 2021 – 2023.
Vyjádření příslušné obce k potřebnosti sociální služby, včetně vyjádření ke spoluúčasti obce na
finančním zajištění sociální služby je nezbytné doložit i v případě sociálních služeb, které jsou
na území Karlovarského kraje již poskytovány (nejedná se o rozvojový záměr ve smyslu
registrace nové sociální služby), ale nebyly na rok 2021 zařazeny do sítě sociálních služeb
v Karlovarském kraji.
Na druhém listu „Územní rozsah“ uveďte prosím, ve kterých obcích na území Karlovarského
kraje byly Vaší organizací poskytovány sociální služby (z kterých obcí na území Karlovarského
kraje docházeli / dojížděli uživatelé do Vámi poskytovaných sociálních služeb) v roce 2020 a
v období od 1. ledna do 31. března roku 2021. List „Územní rozsah“ vyplňují pouze ambulantní
a terénní sociální služby.
Na třetím listu „Připomínky k financování“ máte možnost vyjádřit se k systému financování
sociálních služeb, zejména pak ke struktuře výpočtových vzorců a k referenčním hodnotám,
které byly stanoveny pro výpočet finanční podpory na jednotlivé druhy sociálních služeb v roce
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2021 (viz Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce
2021). V případě, že máte připomínky k systému financování, navrhněte konkrétní návrhy
změn. Jakékoli navrhované změny zdůvodněte.
Vyplněné tabulky zašlete, prosím, na emailovou adresu pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz,
v termínu do 23. 4. 2021. V případě nedodržení stanoveného termínu nebude možné zahrnout
sociální služby do AP 2022. Tabulky prosím vyplňte i v případě, že neplánujete změny v počtu
úvazků, v počtu lůžek, případně neplánujete žádné rozvojové záměry služby.
Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem

Bc. Petra Maněnová
vedoucí odboru sociálních věcí
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Rozdělovník:
15. Přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně
Agentura domácí péče LADARA o.p.s.
Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s.
ALZHEIMER HOME z.ú.
AMICA CENTRUM s.r.o.
Armáda spásy v České republice, z.s.
B.E.Z.va Nejdek o.p.s.
CARVAC s.r.o.
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně o.p.s.
Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s.
Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s.
Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s.
Czech – real CB, s.r.o.
Český západ, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
Denní centrum Žirafa, z.s.
Diecézní charita Plzeň
Domácí péče Karlovy Vary s.r.o.
Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace
Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, příspěvková
organizace
Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková
organizace
Domov Rudné u Nejdku
Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace
Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace
Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace
Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace
Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace
Domov pro seniory Květinka s.r.o.
Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace
Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace
Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace
Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace
DOP – HC s.r.o.
DPS Žlutice, příspěvková organizace
Dům klidného stáří, spol. s r.o.
Dveře dokořán z.s.
Farní charita Aš
Farní charita Karlovy Vary
FOKUS Mladá Boleslav z.s.
GOPALA o.p.s.
Hospic Sv. Jiří, o.p.s.
Chráněné bydlení MRAVENEC s.r.o.
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Chráněné bydlení Sokolov, z.s.
Jah jireh, spolek
Joker z.s.
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Kotec o.p.s.
KSK centrum o.p.s.
Město Aš
Město Františkovy Lázně
Město Habartov
Město Chodov
Město Kraslice
Město Rotava
Město Toužim
Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace
NEMOS PLUS s.r.o.
NEMOS SOKOLOV s.r.o.
Oáza klidu o.p.s.
Oblastní charita Ostrov
Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s.
Pečovatelská služba v Teplé, příspěvková organizace
Pečovatelská služba, příspěvková organizace
Pomoc v nouzi, o.p.s.
Raná péče Kuk, z.ú.
Res vitae, z.s.
Romodrom o.p.s.
Rytmus – od klienta k občanovi z.ú.
Seniorenpension Littengrün, s.r.o.
Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace
Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace
SOS dětské vesničky, z.s.
Společnost Dolmen, z.ú.
Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR
Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace
Společnost pro ranou péči, z.s.
Společnost pro ranou péči, pobočka Karlovy Vary
Světlo Kadaň, z.s.
TOREAL, spol. s r.o.
TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s.
Útočiště o.p.s.
Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace
Židovská obec Karlovy Vary
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