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ZPRÁVA:

Odbor ŠKS předkládá vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro správní obvod Dvůr 
Králové nad Labem za rok 2020 (dále jen akční plán 2020).

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.

Ve dnech 25.11. a 30.11. 2020 se uskutečnila online pracovní setkání skupin komunitního plánování 
rozvoje sociálních služeb, zabývající se problematikou seniorů a zdravotně znevýhodněné osob; rodin, 
dětí a mládeže; osob ohrožených sociálním vyloučením. Na pracovních skupinách byly řešeny a 
vyhodnoceny cíle a opatření za rok 2020.

Vyhodnocení aktivit za rok 2020:

Cíle pro oblast péče o seniory a zdravotně znevýhodněné osoby

Priorita - Příprava na stárnutí obyvatel regionu

Cíl - Občané správního obvodu Dvůr Králové nad Labem budou přijati do pobytových zařízení pro 
seniory za předpokladu, že vyžadují nepřetržitou 24 hodinovou pomoc, do 3 měsíců od podání žádosti 
(zhoršení zdravotního stavu)
Průběžně se konají setkání poskytovatelů sociálních služeb poskytujících péči na Královédvorsku a 
sociálních pracovnic MěÚ se zástupci městské nemocnice. Setkání jsou zaměřena na zajištění pomoci 
klientům, kteří z důvodu věku či zdravotního stavu, nejsou schopni ani za pomoci rodiny a terénních 
služeb, pobývat v domácím prostředí. V loňském roce se podařilo uskutečnit 5 setkání.
Na základě podporujícího stanoviska rady města schválil Královéhradecký kraj (dále jen KHK) navýšení 
pracovních úvazků přímé péče v krajské příspěvkové organizaci (dále jen PO) Domov důchodců Dvůr 
Králové nad Labem, Roháčova ul. a v Diakonii ČCE – středisko Dvůr Králové nad Labem.

Cíl - Rozšíření služby tísňová péče s výjezdní jednotkou do obcí ORP DKnL
V současné době má tísňová péče 6 klientů ve Dvoře Králové nad Labem a 1 klienta od listopadu 2020 v 
Horní Brusnici. Výjezdní jednotka vyjíždí z Trutnova. Vzhledem k tomu, že byl prozatím pouze jeden 
klient z obcí ORP DKnL, nebude se prozatím jednotka pro obce zřizovat. Za tento rok uskutečnila 
výjezdová jednotka do Dvora Králové nad Labem 30 výjezdů.

Cíl - Zachovat příp. rozšířit krátkodobé pronájmy bezbariérových bytů v DPS Sadová pro osoby 
vyžadující celodenní péči a bez možnosti dalšího setrvání ve svém původním domácím prostředí před 
umístěním do pobytového zařízení
V současné době jsou k dispozici 2 byty na přechodnou dobu (tři měsíce) v DPS Sadová, pro osoby 
vyžadující celodenní péči po ukončení hospitalizace do doby, než budou přijati do pobytového zařízení.
Plánované rozšíření počtu bytů není nutné, vzhledem ke zřízení sociálních lůžek v Městské nemocnici 
a.s. Dvůr Králové nad Labem.



Cíl - Rozvoj terénních sociálních služeb
V tomto roce došlo k plánovaným navýšením pracovních úvazků v těchto terénních službách
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem, Diakonie ČCE - středisko Dvůr Králové nad 
Labem, Farní charita Dvůr Králové nad Labem - osobní asistence.
V Pečovatelské službě Města Dvůr Králové nad Labem došlo od 1.1.2020 k navýšení úvazku 
pečovatelky/pečovatele o 1,5 úvazku z původních 13,5 na 15,00 úvazku.
V Diakonii ČCE – středisko Dvůr Králové nad Labem došlo od 1.7.2020 k navýšení personální kapacity 
na pozici pracovník v sociálních službách o 0,5 úvazku v pečovatelské službě.
Ve Farní charitě Dvůr Králové nad Labem došlo od 1.7.2020 k navýšení úvazků pracovníků v sociální 
službě osobní asistence o 2,0 úvazky.

Cíl - Vznik sociálních lůžek ve zdravotnickém zařízení
Od 21.09.2020 byl v Městské nemocnici a.s. Dvůr Králové nad Labem zahájen provoz sociálních lůžek 
na oddělení ošetřovatelské péče. Zatím bylo pro tuto službu vyčleněno 5 lůžek. Do budoucna se počítá s 
rozšířením služby až na 10 lůžek. Vše bude záležet na personálních kapacitách. Sociální lůžka jsou 
určena pacientům, kteří již nevyžadují lůžkovou zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu 
stavu nejsou schopni se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěni ze 
zdravotnického zařízení lůžkové péče. Přednostně je sociální služba poskytována pacientům městské 
nemocnice. Služba je poskytována za úhradu, která činí 180 Kč za ubytování a 150 Kč za stravu.
V současném nouzovém stavu se sociální lůžka neposkytují, protože jsou potřeba především lůžka 
zdravotní.

Cíl - Realizace projektu Domov se zvláštním režimem pro osoby s organickým postižením mozku, pro 
osoby starší 45 let s kombinací demence a duševního onemocnění a pro osoby s duševním onemocněním 
vyžadující nepřetržitý dohled v pobytovém zařízení - realizátor krajská PO Domov důchodců Dvůr 
Králové nad Labem
Na území ORP se nepodařilo najít vhodný pozemek. Vedení domova začalo vyjednávat se zástupci 
samospráv okolních území. Důležitým hlediskem byla návaznost dalších veřejných služeb v místě 
poskytování služby. V současné době se jedná o bezúplatném převodu pozemků v Miletíně. KHK začal 
jednat o převodu pozemků do vlastnictví kraje.
Cílové skupiny osob, kterým má být služba poskytována zůstávají stejné, spádové území, pro které 
budou služby poskytovány se také nezměnilo. Do spádového území náleží i Královédvorsko.

Cíl - Vzdělávání pečujících osob o člověka s demencí
Setkání svépomocné skupiny pro rodinné pečující o člověka s demencí pořádá Diakonie ČCE – středisko 
Dvůr Králové nad Labem. Z důvodu opakovaného nouzového stavu se uskutečnila pouze dvě setkání ve 
dnech 11.02.2020 a 15.09.2020. Od dubna 2020 je činnost svépomocné skupiny podpořena z projektu 
Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území Královéhradeckého kraje II., do kterého je 
zapojeno město Dvůr Králové nad Labem. Na setkání se věnují např. praktickým ukázkám 
kompenzačních pomůcek s odborným výkladem, zprostředkování poradenství v rámci příspěvku na péči 
a dalších nepojistných dávek, právnímu poradenství pro pečující (opatrovnictví, zastoupení členem 
domácnosti, zvláštní příjemce důchodu, plná moc) apod.

Cíl - Podpora a pomoc rodinám a pečujícím osobám, které se v domácím prostředí starají o seniora nebo 
člověka se zdravotním postižením
Osobní asistence FCH DKnL zahájila podporu pečujícím od 1. 3. 2019 a bude trvat do 28. 2. 2022 v 
rámci Projektu na podporu rodinám a pečujícím osobám, které se starají o seniora nebo člověka se 
zdravotním postižením. Projekt je financován z EU fondů zaměstnanosti získaných prostřednictvím 
MAS Královédvorsko.
Projekt má dvě cílové skupiny – neformálně pečující osoby a osoby se zdravotním postižením, 
především s mentálním postižením.
Celkem projekt doposud využilo 99 klientů:
- z toho 15 pečujících osob na individuální setkání, tj. 205 hodin



- z toho 9 pečujících osob ve svépomocné skupině tj. 99 hodin
- z toho 75 lidí s mentálním postižením tj. 3 785 hodin v seminářích
V nouzovém stavu pečující osoby jsou pravidelně telefonicky kontaktovány a zjišťuje se jejich současná 
situace, na základě zjištěných potřeb je jim zajištěna pomoc.

Cíl - Vytvoření Poradensko-terapeutického centra pro rodinné příslušníky pečující o lidi s dg. 
roztroušená skleróza a obdobná neurologická onemocnění s těžkým tělesným postižením
Domov sv. Josefa se zapojil do projektu ERESPROGES, projekt byl zahájen od 1.4.2020 a 
předpokládané ukončení projektu by mělo být 31.12. 2022. Projekt řeší problém chybějící podpory 
domácí péče pro osoby se zdravotním postižením, zejména pro nemocné roztroušenou sklerózou a 
příbuzná onemocnění. Cílem je zajistit kvalitní domácí péči pro takto hendikepované osoby a podpora 
pečujících osob. Od července je již poradna v běžném provozu. Pracují zde dvě sociální pracovnice. Od 
začátku roku proběhlo cca 450 kontaktů.

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

Cíl - Rozšíření Sociálně terapeutické dílny Slunečnice pro osoby s mentálním postižením
Začátkem tohoto roku došlo k rozšíření Sociálně terapeutické dílny Slunečnice o dřevařské práce, 
důvodem rozšíření byl zvýšený zájem ze strany mužů.

Cíl - Zmapování potřebnosti služeb pro osoby s těžkým zdravotním postižením
V létě loňského roku bylo uskutečněno dotazníkové šetření, za účelem zjištění zájmu o sociální službu 
denní stacionář pro osoby s mentálním postižením, který v našem městě chyběl. Zájemci využívali denní 
stacionář v Trutnově. Dotazníkové šetření proběhlo ve spolupráci s Farní charitou Dvůr Králové nad 
Labem. Z výsledku šetření vyplynulo, že by výše uvedenou službu využilo 25 klientů.
Dne 01.09.2020 se uskutečnilo jednání pracovnic odboru ŠKS, ředitelky FCH a budoucí vedoucí služby 
denního stacionáře Mgr. Čudejkové s vedoucím oddělení plánování a financování sociálních služeb KÚ 
KHK Mgr. Jiřím Zemanem, který vznik denního stacionáře podpořil s tím, že tato aktivita je v souladu se 
Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb KHK 2021 až 2023. KHK akceptoval požadavek na 
vznik nové služby, denní stacionář byl zařazen do Sítě podporovaných sociálních služeb 
Královéhradeckého kraje od 1.1.2021.
Denní stacionář Serafína je zaměřen na podporu osob s mentálním a kombinovaným postižením, jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba klientům nabízí smysluplné využití času 
a současně připravuje klienty na samostatnější život dle jejich možností. Je určena pro mladistvé a 
dospělé od 16 let do 65 let. Okamžitá kapacita služby je 8 klientů.

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

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

Cíl - Pomoc mladým jednotlivcům a rodinám s dětmi začlenit se do běžného života
Sociální terénní pracovnice MěÚ Dvůr Králové nad Labem spolupracují s pracovnicemi OSPOD, dále 
pak s Centrem pro rodinu Klubko FCH DKnL a s SAS Klub Labyrint FCH DKnL. Mezi výše 
jmenovanými aktéry dochází ke schůzkám, kde se řeší aktuální potřeby klientů (např. bydlení apod.) 
Zrekonstruované byty z dotace IROP slouží lidem v bytové nouzi. V současné době jsou všechny tři byty 
obsazeny.

Cíl - Rozšíření služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Střelka (dále jen NZDM) na terénní 
formu pro správní obvod Dvůr Králové nad Labem
V průběhu loňského roku došlo k navýšení úvazku o 1,0 terénního pracovníka v NZDM - Farní charita 
Dvůr Králové nad Labem. Navýšení úvazku terénního sociálního pracovníka zajistilo pravidelný kontakt 
s dětmi na ulici (cca 10 různých kontaktů denně). Pracovnice využívá ke kontaktování i sociální sítě. Jde 
v 90% o jiné klienty, kteří nechodí do NZDM. Prostřednictvím klubového i terénního programu je 
sociální pracovníci učí smysluplně využívat volný čas, umět se lépe orientovat ve své situaci, pracovat se 



sociálními a zdravotními riziky, zvýšit své kompetence pro kvalitnější život.

Cíl - Zvýšení povědomí o sociálních službách podporujících rodiny v ORP
Dne 8. 9. 2020 proběhl ve spolupráci s Farní charitou Dvůr Králové nad Labem, konkrétně se Sociálně 
aktivizační službou pro děti a mládež Labyrint (dále jen SAS), první informační seminář s názvem 
„Pomocná ruka na dosah“.
Program se konal na Základní škole Mostek. Zúčastnilo se ho celkem 53 osob. Všichni účastníci se 
dozvěděli výhody spolupráce se službou SAS se zaměřením na oblast školy a pomoc v nenadálých 
životních situacích. Součástí semináře bylo i krátké video o tom, jak se může dítě ve škole cítit a čeho si 
rodiče nemusí nevšimnout. V loňském roce se podařilo uskutečnit pouze jeden seminář z důvodu 
nouzového stavu.

Cíl - Zachování spolupráce subjektů za účelem podpory rodin ohrožených sociálním vyloučením
Terénní sociální pracovnice jsou v pravidelném kontaktu se zaměstnanci obcí, v rámci depistáže 
zachycují nové klienty a okamžitě reagují realizací sociální práce a nabídkou dostupných služeb dle 
aktuálně zjištěných potřeb klientů. V případě rodin s dětmi spolupracují s OSPOD, realizují společné 
návštěvy v rodinách, s rodinami konzultují možnosti řešení situace.
Dle zjištěných potřeb nabízejí a doporučují služby – SAS, NZDM, RIAPS atd.
Na začátku loňského roku se uskutečnilo setkání na Obecním úřadě v Choustníkově Hradišti, setkání se 
také zúčastnili i zástupci obce Kuks. Cílem setkání bylo seznámit starosty obcí s nabídkou dostupných 
sociálních služeb a povinnostmi obecních úřadů daných zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí.

Cíl - Podpora rodin s malými dětmi Mateřské centrum je přestěhováno do nových zrekonstruovaných 
prostor města
V loňském roce se podařilo v MC Žirafa uskutečnit tyto semináře a přednášky:
9.1. 2020 Žirafčina poradna s Mgr. Janou Bartoňovou, na téma: Musí dítě poslouchat?
17.2. 2020 Přednáška pracovnice Střediska rané péče Sluníčko z Hradce Králové na téma: Důležité 
okamžiky ve vývoji dítěte, které je dobré hlídat. 21. 9. 2020 Přednáška s Mgr. Janou Bartoňovou na 
téma: Podpora samostatnosti a přirozenosti u dětí.

Cíl - Realizace osvětové přednáškové činnosti, která seznamuje pedagogické pracovníky, žáky 2. stupně 
ZŠ a žáky SŠ s problematikou náhradní rodinné péče a dětských práv
Vzhledem k situaci, která vznikla okolo Covidu_19 neproběhl plánovaný seminář. Aktivity se přesouvají 
do příštího školního roku.

Cíle a opatření pro oblast péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením

Priorita - Podpora integrace osob ohrožených sociálním vyloučením

Cíl - Zachování služby Azylového domu Žofie
V azylovém domě pomáhají klientům s řešením nepříznivé sociální situace a podporují je v návratu zpět 
do běžného způsobu života. Službu azylového domu mohou využít osoby starší 18 let s trvalým 
bydlištěm ve Dvoře Králové nad Labem a v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Dvůr 
Králové nad Labem, které přišly o bydlení a které současně nejsou schopny tuto kritickou životní situaci 
řešit vlastními silami. Jeho kapacita je v současné době dostačující.

Cíl - Zachování služby noclehárna
Službu noclehárny mohou klienti nadále beze změn využívat 365 dní v roce. Služba poskytuje klientům 
(dospělým osobám) s trvalým bydlištěm ve Dvoře Králové nad Labem a spádových obcích, kteří žijí na 
ulici, přečkat důstojně noc ve vhodných prostorách noclehárny a dále jim může pomoci hledat cestu zpět 
do běžného života společnosti.
Služba noclehárny reaguje na současný nouzový stav rozšířením provozní doby a nabízí lidem bez 
domova bezpečné prostředí. Služba je otevřená denně od 19 do 7 hodin. Během nouzového stavu mohou 



klienti na noclehárně pobývat celodenně.
Současně je s ubytováním lidem bez domova nabízena i základní strava, provedení osobní hygieny a 
využití sociálního šatníku. Rovněž je jim k dispozici sociální pracovník, který jim může pomoci s 
řešením jejich nepříznivé životní situace.

Cíl - 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
Služba sociální rehabilitace, kterou poskytuje Misericordia o.p.s., se na začátku roku 2020 přestěhovala 
do nových prostor na adrese Legionářská 561, Dvůr Králové nad Labem. Od 1.1.2020 došlo k navýšení 
úvazku pracovníka v sociálních službách o 0,25 úvazku na 0,75 úvazku. Služba má aktuálně 30 klientů, 
z toho 12 z okolních obcí.

Cíl - Spolupráce s Úřadem práce Trutnov na evropském projektu - pracovní rehabilitace
Pracovní rehabilitace je klientům OZP představována průběžně, dlouhodobě se jí zatím zúčastnili ze 
Dvora Králové nad Labem 3 klienti. Pracovní rehabilitace je dlouhodobější záležitost, většina klientů, 
kterým je představena, chtějí nastoupit co nejdříve do zaměstnání, u některých je momentální prioritou 
vyřešení zdravotních problémů a nemají zájem do rehabilitace vstupovat.

Obecné cíle komunitního plánování sociálních služeb

Priorita - Příprava na stárnutí obyvatel regionu

Cíl - Pokračování systematického procesu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb
Pravidelně dochází k vyhodnocování Sítě sociálních služeb KHK, město vydává stanoviska za účelem 
změny kapacity Sítě podporovaných sociálních služeb KHK. Min. 2x do roka probíhá setkávání 
pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb. Plánování rozvoje sociálních služeb 
probíhá ve spolupráci města s KHK, obcemi ORP DKnL, poskytovateli sociálních služeb, Úřadem práce 
ČR, školami, spolky apod.

Cíl - Den zdraví se sociálními službami a se složkami integrovaného záchranného systému
Vzhledem k epidemiologické situaci nedošlo v loňském roce k uskutečnění Dne zdraví a Dne sociálních 
služeb, který se měl uskutečnit 4.6.2020.

Cíl - Zvyšování informovanosti veřejnosti o dostupných sociálních službách na území ORP Dvůr 
Králové nad Labem
Byl vytvořen leták pro pečující osoby, je aktualizován Adresář sociálních služeb.

Rada města usnesením č. R/806/2020 - 68. RM ze dne 16.12.2020:
1. doporučuje zastupitelstvu města
1.1. vzít na vědomí vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr 
Králové nad Labem za rok 2020 dle přílohy č. 1.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 16. 12. 2020

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. bere na vědomí

1.1. vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr 
Králové nad Labem za rok 2020 dle přílohy č.1



PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Vyhodnocení AP 2020

ZPRACOVAL: Erlebachová Kateřina


