Příloha k výzvě k předkládání žádosti o podporu
z Operačního programu zaměstnanost
Č. výzvy: 03_16_066
Upřesnění podmínky transformace minimálně 50 % kapacity zařízení
Pro žadatele, kteří se zapojí do aktivit dle bodu A výzvy (Podpora procesu přípravy
transformace pobytové služby sociální péče)
Při určení minimálních 50 % kapacity zařízení (viz kapitola 4.1 Popis podporovaných aktivit
výzvy č. 03_16_066) může docházet v některých případech k nejasnostem. Z tohoto důvodu
přikládáme přílohu s konkrétními příklady.
Pokud poskytovatel sociální služby provozuje více druhů sociálních služeb či sociální službu
ve více objektech, je určení minimálních 50 % kapacity problematické. Proto při plnění
podmínky transformování minimálně 50 % kapacity zařízení si žadatel sám může předem
určit, co je předmětem transformace. Zda se jedná primárně o transformaci celé registrované
sociální služby či transformaci určitého objektu, ve kterém je služba poskytována, viz dále
konkrétní příklady. Současně musí být splněny další podmínky pro žadatele OPZ obsažené
v Kritériích

sociálních

služeb

komunitního

charakteru

a

kritériích

transformace

a deinstitucionalizace (dále jen Kritéria).
Při určení minimálních 50 % kapacity se vychází z počáteční kapacity zařízení při zahájení
transformace. Ta je stanovena v rozhodnutí o transformaci daného zařízení.
V rámci transformace je požadavek na to, aby uživatelé, kteří pobytovou či ambulantní
službu opustí, bydleli se svou rodinou, případně ve vlastním či pronajatém bytě nebo
využívali služby komunitního charakteru. Do 50 % se tak nezapočítávají uživatelé, kteří přešli
v rámci transformace do jakékoliv služby ústavního charakteru.
Důležité je i naplnit podmínku Kritérií uvedenou v části 4. Kritéria transformace
a deinstitucionalizace, kdy prokazatelně musí dojít ke snížení ústavních kapacit, a není
možné bez náhrady obsadit kapacitu uvolněnou při transformaci služby jinou pobytovou
sociální službou péče.
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1. příklad – dva druhy služeb
Poskytovatel provozuje na jednom místě/v jednom zařízení/objektu dva druhy sociální
služby, např. domov pro osoby se zdravotním postižením (dále „DOZP“) a domov se
zvláštním režimem (dále „DZR“). Obě tyto služby jsou koncipované jako služby pobytového
charakteru dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Poskytovatel bude transformovat obě poskytované sociální služby nebo si sám určí, kterou
ze služeb bude transformovat, zda zvolí DOZP nebo DZR. Pokud zvolí k transformaci pouze
jednu (např. DOZP) z poskytovaných služeb, bude se minimálně 50 % kapacity týkat právě
této služby (DOZP). Při tomto výběru pak není možné podpořit aktivity, které by se týkaly
zaměstnanců či uživatelů druhé služby. Pokud zvolí k transformaci obě sociální služby, bude
se minimálně 50 % kapacity týkat obou poskytovaných služeb dohromady (součet kapacit
DOZP a DZR).
Konkrétně: Pokud se poskytovatel rozhodne transformovat pouze jednu pobytovou sociální
službu DOZP, a tuto službu užívá 50 uživatelů, tak po transformaci bude dosaženo minimální
hodnoty 25 uživatelů.
Pokud se poskytovatel rozhodne pro transformaci obou dvou sociálních služeb pobytového
charakteru, a každá služba má kapacitu 50 uživatelů, tak po transformaci bude dosaženo
hodnoty 50 uživatelů dohromady za obě dvě poskytované služby, přičemž není podstatné,
u které ze služeb dojde k větším změnám.
2. příklad – více objektů
Poskytovatel provozuje jeden druh sociální služby ve dvou objektech/budovách, např. DOZP
ve dvou domech.
Poskytovatel si sám určí, kterého objektu/budovy se bude transformace týkat a na kterou
část služby, tedy budovu bude psát transformační plán. Poskytovatel má možnost snížit
kapacitu minimálně o 50 % pouze v jednom objektu/budově nebo snížit kapacitu o 50 %
v každém objektu zvlášť. Při tomto výběru pak není možné podpořit aktivity, které by se
týkaly zaměstnanců či uživatelů v druhé budově.
Konkrétně: Bude-li v objektu A 50 uživatelů a poskytovatel se rozhodne pro transformaci
pouze objektu A, tak po transformaci zůstane v objektu A 25 uživatelů. Pokud se
poskytovatel rozhodne pro transformaci obou dvou objektů, A a B, přičemž každý objekt má
kapacitu 50 uživatelů, tak po transformaci bude dosaženo hodnoty 50 uživatelů dohromady
v obou objektech.
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3. příklad – dvě formy služeb
Poskytovatel provozuje v jednom objektu/budově pobytovou a ambulantní sociální službu,
například DOZP a denní stacionář.
Poskytovatel může transformovat obě poskytované sociální služby, nebo si opět sám zvolí,
kterou službu bude transformovat, zda pobytovou služby (DOZP) či ambulantní (denní
stacionář). Minimálních 50 % kapacity by se pak týkalo buď DOZP či denního stacionáře,
případně obou služeb, pokud poskytovatel bude transformovat obě služby. V případě
transformace jedné formy služeb pak není možné podpořit aktivity, které by se týkaly
zaměstnanců či uživatelů druhé formy služeb.
Konkrétně: Pokud by se poskytovatel rozhodl transformovat pouze pobytovou službu
(DOZP), a v rámci této služby by byla kapacita 50 uživatelů, tak po transformaci bude
dosaženo hodnoty v pobytové službě (DOZP) 25 uživatelů.
Pokud by se poskytovatel rozhodl transformovat službu ambulantní (denní stacionář),
a v rámci této služby by byla kapacita 50 uživatelů, po transformaci bude dosaženo hodnoty
25 uživatelů.
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