
Prodloužení platnosti Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2020 a stávající 

Krajské sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji o jeden rok 

 

Vzhledem k následkům koronavirové epidemie v oblasti sociálních služeb schválilo Zastupitelstvo 

Plzeňského kraje svým usnesením č. 1544/20 ze dne 8. 6. 2020 prodloužení platnosti Akčního plánu 

rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2020 a stávající Krajské sítě sociálních služeb 

v Plzeňském kraji o jeden rok. Na základě tohoto usnesení nebude v roce 2020 realizována plánovaná 

aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji a Krajské sítě sociálních služeb 

v Plzeňském kraji.  Stávající Akční plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji a Krajská síť 

sociálních služeb v Plzeňském kraji zůstávají tedy v platnosti pro období od 1. 1. 2021. Od příštího roku 

předpokládáme standardní aktualizaci akčního plánu.  

Předpokládáme, že v souvislosti s vývojem v oblasti poskytování sociálních služeb na území kraje bude 

možné realizovat pouze případné změny v rámci stávajících celkových kapacit. Úpravy budou pouze 

v rámci  Základní nebo Rozvojové sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji, a to takové, které nepovedou 

k navýšení celkových kapacit těchto sítí. Nebude tedy relevantní převádět kapacity mezi rozvojovou a 

základní sítí sociálních služeb.  

Informace k podání žádosti o tyto změny naleznete níže. 

  



POSTUP PRO ZMĚNY V RÁMCI ZÁKLADNÍ NEBO ROZVOJOVÉ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB PLATNÉ OD 1. 1. 2021 

(pouze změny, které nebudou znamenat navýšení celkových kapacit lůžek u 
pobytových sociálních služeb nebo úvazků u služeb terénních či 

ambulantních v rámci základní nebo rozvojové sítě) 
 
 
Žádost - ZMĚNA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V RÁMCI ZÁKLADNÍ NEBO ROZVOJOVÉ SÍTĚ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - ZMĚNA BUDE PROVEDENA POUZE V RÁMCI ZÁKLADNÍ (popř. ROZVOJOVÉ) SÍTĚ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (přesun mezi sítěmi není možný). 

 
Příklady možných změn:  

 Změna poskytovatele sociální služby, která je již zařazena do sítě sociálních služeb 
(dojde k ukončení poskytování ze strany původního poskytovatele, který bude 
nahrazen po domluvě poskytovatelem novým – maximálně v kapacitě původní služby)  

 Změna druhu poskytované služby (např. v Domově pro seniory dojde vzhledem ke 
změně zdravotních stavu klientů k potřebě přesunutí části kapacity sociální služby 
Domov pro seniory na Domov se zvláštním režimem)  

 
 
Žádost je nutné doručit na odbor sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje ve stanoveném 
termínu. Možnosti doručení žádosti:  
 

 písemně na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje - odbor sociálních věcí, Škroupova 18, 306 
13, Plzeň  

 datovou schránkou  
 

Jiné možnosti doručení žádosti nejsou přípustné.  
 

Termín pro podávání žádostí je 24. 7. 2020  
 

 žádost doručená po uvedeném termínu bude z dalšího projednávání vyloučena, rozhodující je 
záznam o doručení na Krajský úřad Plzeňského kraje  

 
Doručené žádosti o změny, které splní formální náležitosti, budou předloženy ke schválení 
Zastupitelstvu Plzeňského kraje na jednání 7. 9. 2020.  
 
Schválené změny krajské sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji budou součástí Akčního plánu rozvoje 
sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2021 (Akční plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji 
na rok 2020, jehož platnost byla rozhodnutím Zastupitelstva Plzeňského kraje prodloužena o jeden 
rok).  
 
V případě požadavku poskytovatele sociální služby na snížení okamžitých kapacit, úvazků a úvazků v 
přímé péči uvedených v základní (popř. rozvojové) síti podá poskytovatel písemnou žádost s 
odůvodněním svého požadavku (pro tento druh žádosti není speciální formulář).  
 
Kontaktní osoby: 
Ing. Dagmar Steinbachová; tel.: 377 195 169; 724 207 302; e-mail: dagmar.steinbachova@plzensky-
kraj.cz 

mailto:dagmar.steinbachova@plzensky-kraj.cz
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Žádost  - ZMĚNA V POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZAŘAZENÉ DO ZÁKLADNÍ NEBO 
ROZVOJOVÉ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (není možné žádat o změny mezi sítěmi) 

Údaje o původním poskytovateli sociální služby 

Název původního poskytovatele sociální služby   

IČO   

Adresa původního poskytovatele sociální služby 
  

Údaje o původní poskytované sociální službě 

Druh sociální služby   

Identifikátor   

Cílová skupina 

  

Forma poskytování původní sociální služby   

Působnost sociální služby 
  

Stávající stav v síti poskytovatelů sociálních služeb - viz příloha SPRSS nebo akčního plánu na rok 2020: 

Kapacita sociální služby - okamžitá  základní síť: rozvojová síť: 

Celkový počet úvazků - jen A, T základní síť: rozvojová síť: 

Počet úvazků v přímé péči  - jen A, T základní síť: rozvojová síť: 

Potvrzení úplnosti a pravdivosti údajů 

Statutární zástupce původního poskytovatele   

Kontakt (telefon, mail)   

Datum vyplnění   

Podpis/razítko statutárního zástupce původního 
poskytovatele 

  

Nová sociální služba bude poskytována původním 
poskytovatelem 

ANO/NE1 

Údaje o novém poskytovateli sociální služby 

Název nového poskytovatele sociální služby   

IČO   

Adresa nového poskytovatele sociální služby 
  

Údaje o nové poskytované sociální službě 



Druh sociální služby   

Identifikátor   

Cílová skupina 

  

Forma poskytování nové sociální služby   

Působnost sociální služby 
  

Kapacita sociální služby - okamžitá²  základní síť: rozvojová síť: 

Celkový počet úvazků - jen A, T² základní síť: rozvojová síť: 

Počet úvazků v přímé péči  - jen A, T² základní síť: rozvojová síť: 

Zdůvodnění změny poskytování sociální služby 

  

Potvrzení úplnosti a pravdivosti údajů: 

Statutární zástupce nového poskytovatele   

Kontakt (telefon, mail)   

Datum vyplnění   

Podpis/razítko statutárního zástupce nového 
poskytovatele 

  

1 Nehodící se škrtněte, v případě odpovědi NE, vyplňte údaje o novém poskytovateli 

2 Údaje nesmí být vyšší než u původní sociální služby 

 


