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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města v kompetenci Rady města po projednání 

A) bere na vědomí 

 
1. Výstupy z regionálního informačního systému komunitních služeb města Ústí 

nad Labem – data za rok 2015 

 

 



 

Důvodová zpráva: 
 

 

 

Výstupy z regionálního informačního systému komunitních služeb města Ústí nad 

Labem – data za rok 2015 

 

 
Usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 119/97 ze dne 24. 4. 1997 byl schválen 

první sběr dat od poskytovatelů sociálních služeb o poskytovaných službách a 

klientech v roce 1996, které byly zpracovány do výstupů z informačního systému 

sociálních služeb. 

První výše jmenované výstupy byly součástí zprávy k I. etapě Projektu rozvoje 

sociálních služeb v Ústí nad Labem “Analýza potřeb a současná situace v oblasti 

sociálních služeb v Ústí nad Labem“, která byla předložena Radě města Ústí nad 

Labem dne 4. 6. 1998 a ta ji svým usnesením č. 187/98 vzala na vědomí. V roce 1999 

byly výstupy z informačního systému sociálních služeb předloženy Radě města Ústí 

nad Labem již jako samostatný dokument. 

 

Prostřednictvím Odboru kultury, sportu a soc. služeb jsou do sběru dat začleněni 

jednotliví poskytovatelé sociálních služeb, odborná veřejnost, instituce a subjekty 

zainteresované ve sféře sociálních služeb. 

Pro sběr a zpracování dat je využíván Regionální informační systém komunitních 

služeb města Ústí nad Labem (dále jen RISK), který umožňuje zpracovávat data 

v návaznosti na Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Systém RISK umožňuje 

pružnější práci s daty ve statistické části aplikace a ve výkaznické části sběr dat od 

poskytovatelů prostřednictvím elektronického výkazu, jehož pomocí je získáván 

aktuální přehled o jednotlivých poskytovatelích a nabízených sociálních službách. 

Tento výkaz je zároveň zásadním zdrojem dat pro RISK. Neméně důležitým zdrojem 

jsou dále informace získávané od institucí zasahujících svou činností do oblasti 

sociálních služeb, zejména informace z Úřadu práce. 

 

Aplikace RISK má dvě úrovně: 

 

 Obslužná část slouží ke sběru a zpracování statistických dat od poskytovatelů 

sociálních služeb, k podávání a hodnocení projektů na možnost získání finančních 

prostředků z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem na zajištění fungování 

sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním (činnost na podporu rodiny a 

svépomocné aktivity) pro příslušný rok. 

 

 Katalogová část slouží k prezentaci poskytovatelů sociálních služeb a služeb 

blízkých službám sociálním. 

 

Odbor kultury, sportu a soc. služeb, jako správce RISKu, v průběhu roku zpracovává, 

porovnává a vyhodnocuje data získaná z výše popsaných zdrojů. Jednou ročně jsou 

prostřednictvím aktuálních Výstupů z RISKu tato data zveřejněna. Výstupy poskytují 

ucelený obraz o stavu a vývoji sociálních služeb v určitém kalendářním roce.  

 

Předkládané Výstupy z informačního systému sociálních služeb v regionu Ústí nad 

Labem za rok 2015 obsahují přehledný soubor informací o poskytovatelích sociálních 



služeb a spektru jimi nabízených služeb, dále o uživatelích služeb a jejich potřebách a 

v neposlední řadě obsahují také podrobný rozklad vynaložených finančních prostředků 

v sociální sféře, které vycházejí z dostupných informací. Nedílnou součástí Výstupů 

z RISKu je příloha – samostatně zpracovaná data o trhu práce v regionu Ústí nad 

Labem, dodaná Úřadem práce Ústí nad Labem.  

Výstupy slouží především občanům jako informace o dostupné nabídce sociálních 

služeb v regionu Ústí nad Labem, dále pak odborným a poradním orgánům města, tedy 

Komisi RM pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21, Manažerskému 

týmu a koordinačním skupinám jako pomůcka pro plánování a financování sociálních 

služeb.  

 

 

 

 

Příloha v elektronické verzi: 

1. Výstupy z RISKu – data za rok 2015 

 

 


