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ZPRÁVA:

Akční plán je prováděcím dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2020 - 
2022 pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem, který zastupitelstvo města usnesením č. 
Z/158/2019 ze dne 10.12.2019 vzalo na vědomí a schválilo cíle a opatření stanovené střednědobým 
plánem pro město Dvůr Králové nad Labem.

Akční plán je jednoduchým nástrojem pro řízení a kontrolu plnění cílů a opatření schválených ve výše 
uvedeném dokumentu.
Akční plán pro rok 2021 byl projednán na online setkáních pracovních skupin komunitního plánování 
sociálních služeb - senioři a zdravotně znevýhodněné osoby, rodina, děti a mládež, osoby ohrožené 
sociálním vyloučením ve dnech 8.2.2021 a 10.2.2021.

Na rok 2021 jsou naplánovány pro občany Dvora Králové nad Labem následující cíle, podrobnější popis 
včetně opatření viz příloha č.1:

Cíle pro oblast péče o seniory a zdravotně znevýhodněné osoby

Priorita – Příprava na stárnutí obyvatel regionu

Žadatelé, jejichž podporu nelze efektivně a bezpečně zajistit v domácím prostředí, budou přijati do 
pobytových zařízení pro seniory za předpokladu, že vyžadují nepřetržitou 24 hodinovou pomoc, do 3 
měsíců od podání žádosti, z důvodu zhoršení zdravotního stavu a ztráty schopností.

Propagace tísňové péče do obcí ORP DKnL
Již třetím rokem je seniorům i osobám se zdravotním znevýhodněním na území města DKnL 
poskytována služba tísňová péče, která poskytuje službu lidem, kteří jsou vzhledem k věku či 
zdravotnímu stavu stále a intenzivně vystavení riziku náhlého ohrožení zdraví. V průběhu realizace 
plánu je s poskytovatelem tísňové péče Život Hradec Králové, o.p.s. jednáno o možnosti rozšíření služby 
na celé území ORP DKnL.

Rozvoj terénních sociálních služeb
Poskytování pečovatelských služeb a osobní asistence seniorům a osobám se sníženou soběstačností z 
důvodu věku a zdravotního stavu, kombinovaného a zdravotního postižení, kteří pro své setrvání v 
domácím prostředí potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Je nutné reagovat na aktuální potřebnost a zajistit 
dostatečnou kapacitu služby služeb.

Vzdělávání pečujících osob o člověka s demencí
Již několik let probíhají v Diakonii ČCE - středisko Dvůr Králové nad Labem pravidelná setkání 
svépomocné skupiny pro rodinné pečující o člověka s demencí. Na setkáních se rodinní pečující 
dozvídají, jak mohou pomáhat člověku s demencí, jak o něj pečovat i o svou osobu, dále účastníci 
získávají odpovědi na konkrétní otázky a zároveň jsou setkání bezpečným prostorem pro sdílení 
zkušeností, které s sebou přináší život s člověkem postiženým demencí. V rámci projektu 
Královéhradeckého kraje, do kterého je město zapojeno, je tato aktivita finančně podporována.

Podpora a pomoc rodinám a pečujícím osobám, které se v domácím prostředí starají o seniora nebo 



člověka se zdravotním postižením
Zvýšení znalostí pečujících osob „jak ony samy mají pečovat“, jejich lepší orientaci v systému sociálně 
zdravotní péče, procentuální nárůst osob, které budou schopny kombinovat formální a neformální péči, 
jejich proaktivní přístup, posílení a podpora kompetencí rodin. Za tímto účelem vzniká komplexní 
informační materiál.

Zahájení projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VII. v 
aktivitě Svépomocných skupin pro pečující
Cílem tohoto projektu je podpora neformálních pečujících, aktivity budou probíhat v rámci workshopů a 
setkávání svépomocných skupin.

Vytvoření Poradensko-terapeutického centra pro rodinné příslušníky pečující o lidi s dg. roztroušená 
skleróza a obdobná neurologická onemocnění s těžkým tělesným postižením
Odborné poradenství přes telefonní linku nebo webový portál zprostředkovává informace pro pečující 
osoby o možnostech zdravotních a sociálních služeb v prostředí bydliště klienta. Pečující získávají 
informace jak oslovit organizace, nadace i realizační firmy, které umí realizovat specifické požadavky v 
dodávce speciálních pomůcek. Pečující získávají informace o tom, jak si zažádat o zdravotnické 
pomůcky, chytré technologie a kde získat finanční prostředky. Realizuje Domov sv. Josefa.

Priorita - Podpora života v přirozeném sociálním prostředí u osob se zdravotním postižením

Zahájení provozu Denního stacionáře pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením Serafína - 
poskytovatel služby Farní charita Dvůr Králové nad Labem
Denní stacionář zahájil svou činnost 1. 1. 2021 na adrese Erbenova 2355 ve Dvoře Králové n. L. 
Serafína je určena pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 65 let. Posláním 
denního stacionáře je podporovat osoby s mentálním a kombinovaným postižením, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba nabízí klientům smysluplné využití času a 
současně připravuje klienty na samostatnější život dle jejich možností.

Zřízení nové služby chráněného bydlení - s různou mírou podpory pro osoby s duševním onemocněním
Podpořit lidi s duševním onemocněním v nastartování individuálního procesu zotavení a provázení při 
opětovném návratu do společnosti. Jde o službu, která pro své uživatele zajistí adekvátní bydlení spolu 
se zajištěním pomoci a podpory ze stran odborného personálu, který je uživatelům k dispozici dle jejich 
potřeb. Služba je schopná v případě potřeby (například zhoršení zdravotního stavu) navýšit podporu a tu 
opět snížit, když akutnost situace pomine. Tato služba je ideální formou podpory pro lidi s chronickým 
duševním onemocněním, kteří již nemohou zůstat v domácím prostředí, ať již z důvodu stárnoucích 
rodičů, kteří se nebudou moci již nadále starat (nebo toto prostředí ani nemají) a zároveň nemusí 
opouštět region a odcházet do pobytových služeb (resp. spíše do psychiatrických léčeben). I pro jejich 
rodiny by bylo snadnější, pokud by mohli zůstat žít zde ve městě, kde jsou doma. Provozovatelem služby 
bude příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov.

Zachování sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním – Stacionář RIAPS
Systematickou intervencí a individuálním plánováním předcházet rizikům sociálního vyloučení. Při 
poskytování služeb vychází stacionář z přístupu Recovery (zotavení). Podmínkou dobré spolupráce je 
bezpodmínečné přijetí uživatele, vytváření jeho pocitu bezpečí a respektování jeho důstojnosti. Služba 
má důležitou roli rovněž směrem k veřejnosti, pořádají různé destigmatizační akce na zmírnění 
předsudků, které mezi lidmi kolují o lidech s duševním onemocněním.

Zmapování potřebnosti služeb pro osoby s těžkým zdravotním postižením
Zlepšení psychické kondice, smysluplné využití volného času a vzdělávání, navázání nových sociálních 
kontaktů, mezigenerační setkávání.

Cíle a opatření pro oblast péče o rodinu, děti a mládež



Priorita - Podpora funkční rodiny a prevence sociálního vyloučení dětí a mládeže

Nastavení a zavedení systému terénních okruhů - Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Střelka
(dále jen NZDM) - realizace město a obce ORP
Během vládních omezení vycházet i nadále vstříc potřebám dětem z cílové skupiny v oblasti distanční 
výuky (nabídnout prostor, počítačové připojení a doprovázení při plnění školních úkolů). Po uvolnění 
vládních omezení zorganizovat další akce v terénu Královédvorska (Scate workshop, Graffity workshop 
II., Street koncert). Od jara 2021 nastavit a zavést systém terénních okruhů ve městě a rovněž začít 
mapovat situaci na jedné vybrané nejpotřebnější obci ORP.

Zvýšení povědomí o sociálních službách podporujících rodiny v ORP
Rodiny na obcích mají ztížený přístup k běžně nabízeným aktivitám pro rodiny ve městě. Sociálně 
aktivizační služba pro rodiny s dětmi (dále jen SAS) vnímá, že ačkoliv působí terénní formou, povědomí 
o možnostech sociálních služeb je stále nižší než u rodin ve městě. Je třeba prohloubit kompetence, 
znalosti a možnosti rodin s dětmi, jak řešit svou sociální situaci, zlepšit sociální začlenění rodin v 
nepříznivé sociální situaci do společnosti. Prevence před dalším propadem v obtížné životní situaci. 
Poskytovatel služby Farní charita ve spolupráci s OSPOD a terénními sociálními pracovnicemi.

Zachování spolupráce subjektů za účelem podpory rodin ohrožených sociálním vyloučením
Nadále pokračovat v průběžném mapování nových obyvatel a realizovat sociální práci s potřebnými 
rodinami ve spolupráci OSPOD, poskytovateli služeb (SAS a NZDM), místní pobočkou Úřadu práce ČR 
a příslušnými obecními úřady.

Podpora rodin s malými dětmi ve spolupráci s Mateřským centrem Žirafa
Uskutečnit zajímavé besedy na různá témata např. problematika náhradní rodinné péče a ochrany práv 
dětí, jak pomoci rodinám se zdravotně postiženými dětmi a včasná podpora těmto rodinám ke zlepšení 
vývoje postižených dětí (např. porucha autistického spektra), seminář o institucích, na které se mohou 
občané, obrátit v sociální tísni atd.

Realizace osvětové přednáškové činnosti, která seznamuje pedagogické pracovníky, žáky 2. stupně ZŠ a 
žáky SŠ s problematikou náhradní rodinné péče a dětských práv
Centrum pro rodinu Klubko seznamuje pedagogické pracovníky a žáky prostřednictvím interaktivního 
programu s možnostmi péče o dítě, které nemůže vyrůstat se svými rodiči a problematikou dětských 
práv.

Zajistit odbornou terapeutickou pomoc pro prarodiče se svěřenými dětmi do péče
Vytvoření záchranné vztahové sítě pro svěřené děti, které by v případě neschopnosti pěstounů o ně 
pečovat, ztratily bezpečné prostředí, což by ohrozilo jejich zdravý vývoj.

Cíle a opatření pro oblast péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením

Priorita - Podpora integrace osob ohrožených sociálním vyloučením

Zahájení rekonstrukce dvou podlaží objektu nad Azylovým domem Žofie
Získání dostupného bydlení (ubytování) pro lidi, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci (např. 
dluhy).

Rozšíření služby Občanské poradny o službu psychologické poradenství (doprovázení) rodinám s dětmi
Z důvodu narůstajících potřeb pracovat s dětmi i s celými rodinami. Farní charita Dvůr Králové nad 
Labem žádá o změnu kapacity Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje, 
konkrétně o navýšení úvazku v Občanské poradně o 0,25 sociální pracovník-psychologické doprovázení, 
aby mohla svým klientům zajistit výše uvedenou službu.
Tato aktivita vychází ze Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2021-2023 a 



spadá do odborného sociálního poradenství. Navýšený úvazek bude využit pro oblast Královédvorska.

Pomoci občanům ohrožených sociálním vyloučením, kteří nejsou schopni řešit své problémy vlastním 
přičiněním z důvodu životních návyků, k rozvoji schopností a dovedností potřebných k získání běžného 
nezávislého a samostatné bydlení
Plán z roku 2020 přesunut na 2021 - nabídka základních počítačových kompetencí pro zájemce z ORP 
DKnL, ideálně v místě bydliště, případně dohodnout spolupráci s MěÚ DKnL o poskytnutí zázemí pro 
klienty. Dále pokud to epidemiologická situace dovolí pokračovat ve společných schůzkách na obcích, 
kde byly naplánované aktivity, zejména v souvislosti s počítačovým minimem a informovat občany, jaké 
další služby sociální rehabilitace nabízí. Poskytovatel Misericordia o.p.s.

Spolupráce s Úřadem práce Trutnov na evropském projektu - pracovní rehabilitace
Cílem pracovní rehabilitace je usnadnění vstupu osob se zdravotním postižením na otevřený trh práce a 
udržení stávajícího zaměstnání u osob, které kvůli zhoršení zdravotního stavu již nejsou schopny 
vykovávat svoji dosavadní profesi.

Obecné cíle komunitního plánování sociálních služeb

Priorita - Příprava na stárnutí obyvatel regionu

Pokračování systematického procesu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb
Zajištění aktivit zaměřených na řešení problematiky stárnutí obyvatel nejen ve městě, ale i na území 
přilehlých obcí, pokračovat v realizaci aktivit na podporu osob pečujících a podporu osob ohrožených 
sociálním vyloučením.

Den zdraví se sociálními službami a se složkami integrovaného záchranného systému - předpokládaný 
termín 10.06.2021. Přiblížení sociálních služeb populární formou široké veřejnosti.

Zvyšování informovanosti veřejnosti o dostupných sociálních službách na území ORP Dvůr Králové nad 
Labem formou workshopů na obcích
Cílová skupina získá informace o možnosti řešení svých problémů prostřednictvím sociální práce a 
sociálních služeb.

Rada města usnesením č. R/90/2021 - 73. RM ze dne 24.2.2021:
1. doporučuje zastupitelstvu města
1.1. vzít na vědomí Akční plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové nad 
Labem na rok 2021 dle přílohy č. 1,
1.2. schválit cíle a opatření pro město Dvůr Králové nad Labem stanovené Akčním plánem rozvoje 
sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem pro rok 2021.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 24. 2. 2021

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. bere na vědomí

1.1. Akční plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem 
na rok 2021 dle přílohy č. 1,

2. schvaluje

2.1. cíle a opatření pro město Dvůr Králové nad Labem stanovené Akčním plánem rozvoje 



sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem pro rok 2021.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Akční plán 2021

ZPRACOVAL: Erlebachová Kateřina


