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I. 
 

Obecný úvod 
 

Proces komunitního plánování sociálních služeb v pověřeném území Dvora 
Králové nad Labem sleduje primárně nejen snahu o zapojení všech zúčastněných 
stran komunitního procesu do široké diskuze o budoucí podobě sociálních služeb, 
ale také snahu o zapojení všech obcí a občanů na celém pověřeném území. Na 
základě realizace všech fází plánovacího procesu umožňuje, v ideálním případě, 
nastavit síť poskytovaných služeb s ohledem na zjištěné potřeby komunity, možnosti 
poskytovatelů a zadavatelů a daná kvalitativní kritéria. Procesu se účastní tři 
průběžně spolupracující a vyjednávající strany. Jsou to: uživatelé a veřejnost 
(jednotliví občané využívající sociální služby, jejich rodinní příslušníci, známí a 
veřejnost mající zájem o řešení této problematiky), poskytovatelé ( organizace a 
jednotlivci poskytující sociální služby - jedná se především o neziskové organizace a 
organizace zřizované samosprávou) a zadavatelé (instituce které služby objednávají 
a většinou financují - obce, kraj apod.).  

Realizací všech fází komunitního procesu, vyjednáváním a komunikací 
v pracovních skupinách jsme získali během roční práce představu o základních 
prioritách určujících směr dalšího rozvoje služeb zaměřených na jednotlivé cílové 
skupiny uživatelů. Na základě těchto vyjednaných priorit bude pokračovat práce 
zaměřená na realizaci úkolů stanovených Komunitním plánem a snaha o optimalizaci 
sítě poskytovaných sociálních služeb v pověřeném území Dvora Králové nad Labem.  

Struktura budoucí aktualizované sítě služeb bude vycházet ze zjištěných potřeb 
uživatelů a bude se jim snažit průběžně, co nejvíce a v reálném čase přibližovat 
právě pomocí cyklicky se opakujícího procesu komunitního plánování sociálních 
služeb. Reálnost úspěchu této práce je závislá na stávajícím potenciálu 
poskytovatelů a jejich schopnosti reagovat na měnící se poptávku komunity, 
vyhledávání a získávání dalších finančních zdrojů a míře objektivity při stanovování 
cílů a aktivit, které by měly být v rámci Komunitního plánu naplněny. Takový je i 
záměr tohoto komunitního plánu, který je na straně jedné završením roční práce 
mnoha lidí, kteří se na celém procesu podíleli, a na straně druhé počátkem dalšího 
cyklu, v němž dojde k dalšímu zpřesňování získaných informací a k realizaci kroků, 
které jsou v tomto plánu uvedeny. 

Proces komunitního plánování sociálních služeb v pověřeném území Dvora 
Králové byl finančně podpořen z prostředků Fondu rozvoje Královéhradeckého kraje 
v rámci projektu „Projekt procesu standardizace a zefektivnění sociálních služeb 
formou komunitní spolupráce v Královéhradeckém kraji“ – fáze 1. 
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II. 
 

Vize rozvoje sociálních služeb v PO3 Dvůr Králové 
 

1. Východiska komunitního plánování v PO3 Dvůr Králové nad Labem 
Dne 24. 6. 2003 odsouhlasila RM Dvora Králové n/L. svým usnesením č. 

816/2003 proces komunitního plánování sociálních služeb na území PO3 Dvůr 
Králové nad Labem. Zároveň byl schválen předložený harmonogram prací na 
přípravě první verze komunitního plánu na období červen 2003 – březen 2004. Na 
základě tohoto usnesení proběhla v PO3 Dvůr Králové n/L. první fáze komunitního 
plánování, jejímž cílem bylo: 

1. Zmapování stávajícího stavu poskytovaných sociálních služeb na území PO3 
2. Zmapování potřeb uživatelů a veřejnosti v PO3 
3. Zmapování dostupných sociodemografických informací v PO3 
4. Navázání dialogu s představiteli všech obcí a měst na území PO3 
5. Navázání dialogu s poskytovateli sociálních služeb na území PO3 
6. Sestavení tématických pracovních skupin(dle výsledků průzkumů) 
7. Definice priorit v jednotlivých oblastech sociálních služeb 
8. Průběžná informovanost veřejnosti 

Výsledkem tohoto procesu je tato první verze Komunitního plánu sociálních služeb 
PO3 Dvůr Králové nad Labem. 
 
2. Vize: 

Představitelé samosprávy společně s poskytovateli a uživateli sociálních služeb 
v PO3 Dvůr Králové nad Labem si uvědomují, že sociální služby jsou velmi 
významnou částí aktivit státu, samosprávy a také neziskového sektoru. Sociální 
služby by měly být poskytovány lidem v nepříznivé sociální situaci a měly by 
umožňovat občanům uplatňovat lidská práva, podporovat je v zachování běžného 
způsobu života a udržení přirozené vztahové sítě, preventivně působit proti 
sociálnímu vyloučení, řešit situaci sociální nouze a různé tíživé životní situace. 

Snahou všech zúčastněných stran (zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů) 
v procesu komunitního plánování sociálních služeb je podporovat a poskytovat na 
území PO3 Dvůr Králové nad Labem takové sociální služby, které budou vycházet 
z potřeb obyvatel v PO3, budou provozovány efektivně, kvalitně, odborně, bezpečně 
a budou pro obyvatele v území místně i časově dostupné. 
 
3. Hlavní obecný cíl komunitního přístupu v oblasti sociálních služeb v PO3: 
informovanost v oblasti sociálních služeb a dialog s veřejností 

V měsíci říjnu loňského roku proběhla na Královédvorsku dotazníková anketa 
potřebnosti sociálních služeb. Průzkum ukázal, že již sám pojem „sociální služby“ je 
pro značnou část populace nejasný.  Jsou výrazně vnímány jako záležitost seniorů, ti 
také v průzkumu zřetelně projevovali větší informovanost o existujících službách a 
jejich fungování.  Také zvýšená poptávka po sociálních službách určených pro 
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seniory je logicky dána stárnutím populace našeho regionu. Tato skutečnost vyplývá 
z výsledků demografické analýzy. 

Prvním krokem pro lepší informovanost a orientaci v soc. službách je vznik 
informačního materiálu pro veřejnost nazvaného Přehled sociálních služeb na 
Královédvorsku. Osvětová a propagační činnost  je oblast, která nesmí být v žádném 
případě opomíjena, naopak by se měla nadále rozvíjet a zkvalitňovat. Měla by sloužit 
nejen k lepší informovanosti občanů, ale také ke vzájemné spolupráci uživatelů, 
poskytovatelů a zadavatelů služeb. Informace o poskytovaných soc. službách a o 
postupu prací na komunitním plánování jsou občanům poskytovány v místních a 
regionálních novinách, na internetu, formou letáků či přímo na setkáních s veřejností. 
Chceme dosáhnout větší účasti občanů na těchto setkáních, na kterých mohou 
vyjádřit svůj názor, požadavek či připomínky k uvedené problematice a tím přispět ke 
zlepšení případně rozšíření soc. služeb poskytovaných v našem regionu.  

Vždyť sociální problematika se týká nás všech a nikdy nevíme, zda se my či 
někdo z našich blízkých neocitneme v situaci, kdy budeme potřebovat těchto služeb 
využít. 
 

III. 
 

Sociodemografická analýza 
 

V území PO3 Dvůr Králové nad Labem se nachází celkem 27 obcí: Bílá 
Třemešná, Bílé Poličany, Borovnice, Borovnička, Dolní Brusnice, Doubravice, 
Dubenec, Dvůr Králové nad Labem, Horní Brusnice, Hřibojedy, Choustníkovo 
Hradiště, Kocbeře, Kohoutov, Kuks, Lanžov, Libotov, Litíč, Mostek, Nemojov, 
Stanovice, Trotina, Třebihošť, Velký Vřešťov, Vilantice, Vítězná, Vlčkovice 
v Podkrkonoší, Zábřezí-Řečice a Zdobín. 

V této oblasti žije    27 231 obyvatel, nejvíce ve Dvoře Králové nad Labem – 
16 381, nejméně v obci Trotina 61 obyvatel. Je zde jedna obec nad 10 000 tisíc 
obyvatel, 3 obce nad 1 000 obyvatel, 3 obce nad 500 obyvatel, 7 obcí nad 300 
obyvatel, 11 obcí nad 100 obyvatel a 3 obce pod 100 obyvatel. Hustota osídlení 
mimo město Dvůr Králové nad Labem se pohybuje od 24 obyvatel na kilometr 
čtverečný do 59 obyvatel na kilometr čtverečný. 

Počet obyvatel se ve většině obcí každoročně snižuje. V obci Dvůr Králové nad 
Labem se za posledních deset let narodilo ročně o 58,4 občana méně než v tomto 
období zemřelo. V posledních letech se však začíná tento rozdíl zmenšovat. 
V současné době nejsme schopni určit, zda se jedná o přechodný jev způsobený 
posunem ve věku matek, nebo trvalejší jev. 

Výše uvedeným údajům odpovídá i věkové složení obyvatelstva. Nejčastěji 
věkově zastoupená skupina je 51-60 let, z toho plyne předpoklad větších  požadavků 
na sociální služby v příštím desetiletí. Další v pořadí  jsou skupiny 10-20, 20-30 a 30-
40. Mezi těmito skupinami jsou jen nepatrné rozdíly.  

Situace v jednotlivých obcích se většinou výrazně neliší od celkového průměru. 
Je zde patrný mírný posun ve věkových skupinách. Jen několik obcí ukazuje 
zvyšující se poměr mladých lidí. Jedná se o obce Litič, Trotina. Za úspěch musíme 
tedy považovat vyrovnanou věkovou strukturu. Tu nalezneme v obcích: Bílé 
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Poličany, Hřibojedy, Kohoutov, Kuks, Nemojov, Stanovice, Třebihošť, Velký Vřešťov, 
Vlčkovice v Podkrkonoší, Zábřezí – Řečice, Zdobín.  

Z výše uvedeného výčtu vidíme, že se jedná převážně o menší obce. V celém 
regionu je tedy patrný úbytek mladých lidí, který je částečně způsoben odlivem 
mladých lidí do velkých měst, ale především nízkou porodností. Alarmující je 
především trvalý pokles počtu obyvatel ve Dvoře Králové nad Labem. 

Více než 95% občanů regionu se hlásí k národnosti české, přesně je to 95,05%. 
Z ostatních národností je zde zastoupena slovenská – 1,37%, polská – 0,54%, 
německá – 0,31%, ukrajinská – 0,18%, moravská – 0,10%, romská – 0,09%, 
vietnamská a slezská. Některé národnosti jsou zde zastoupeny tradičně, jedná se 
kromě české především o německou, slezskou a moravskou, některé jsou 
způsobeny přílivem cizinců za prací, zde se jedná především o národnost 
ukrajinskou a vietnamskou. 

Region obývá více žen než mužů, přesně je to 51,31%. Z těchto žen je 46,28% 
vdaných, 31,94% svobodných, 13,36% ovdovělých, 8,05% rozvedených. U mužů 
jsou poměry podobné, výrazný rozdíl je ve skupině ovdovělí. Nejvíce mužů je rovněž 
ženatých – 48,56%, svobodných – 41,51%, rozvedených – 6,84% a ovdovělých – 
2,75%. 

V regionu je 50,90% občanů ekonomicky aktivních. Největšími skupinami 
ekonomicky neaktivních lidí jsou nepracující důchodci – 48,34%, další skupinou jsou 
žáci, studenti a učni – 33,91% a osoby s nezajištěnou ekonomickou aktivitou 
10,50%. 

Z celkového počtu ekonomicky aktivních občanů regionu je zaměstnáno 93,28%, 
z toho v průmyslu  41,05%, obchod a opravy motorových vozidel – 10,43%, 
stavebnictví – 9,37%, školství, zdravotnictví sociální a veterinární činnost – 9,02%, 
zemědělství, lesnictví a rybolov – 5,17%, doprava, pošty a telekomunikace – 4,05%, 
veřejná správa, obrana a sociální zabezpečení – 3,30%. 

Nezaměstnaných je 8,72% ekonomicky aktivních občanů, 1,46% jsou ženy na 
mateřské dovolené a 3,79% z celkového počtu ekonomicky aktivních občanů jsou 
pracující důchodci. 

Vývoj nezaměstnanosti vykazuje setrvalý stav s výkyvy podle ročních období. 
V loňském roce se pohybovala od 7,88% do současných 8,72%. Porovnáme-li údaje 
s rokem 2002 vidíme, že dochází k meziročnímu nárůstu o 0,5 – 1,6 procenta, což je 
o 73 – 217 nezaměstnaných. Přesto je nezaměstnanost v PO3 Dvůr Králové nad 
Labem stále nižší než je okresní a celorepublikový průměr. Alarmující situace je 
v některých obcích regionu, např. v obci Vítězná je nezaměstnanost 16,39% 
ekonomicky aktivních občanů.  

Nejčastěji zastoupené vzdělání v regionu je vyučení a střední odborné bez 
maturity. Tohoto vzdělání dosáhlo 42,13% občanů starších 15 let, základní, včetně 
neukončeného – 24,85%, úplné střední s maturitou – 22,84%, vysokoškolské – 
5,88%, vyšší odborné a nástavbové – 3,07%, bez vzdělání – 0,3%. 

Za prací vyjíždí více než 81% ekonomicky aktivních občanů. Z toho nejvíce 
dojíždí v rámci obce – 57,54%, v rámci okresu – 27,35%, v rámci kraje – 6,71%, 
mimo kraj – 4,53%. Do školy mimo obec vyjíždí denně 1229 žáků. 
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IV. 
 

Analýza stávajícího stavu poskytovaných sociálních služeb v území 
 
1. Obecná východiska 

Na území PO3 Dvůr Králové nad Labem poskytuje sociální služby celkem 9 
subjektů (viz. tabulka), z nichž jsou 3 poskytovatelé  zřizováni Krajským úřadem 
Královéhradeckého kraje, 4 poskytovatelé jsou zřizováni městy, 1 poskytovatel je 
zřizován Diecézní Charitou Hradec Králové a 1 poskytovatel je zřizován Diakonií 
ČCE.     

Název 
zařízení Zřizovatel Charakteristika

Cílová 
skupina 
uživatelů 

Kapacita Dosah  služeb 

ÚSP 
Hajnice 

Krajský úřad 
Královéhradeckého 
kraje 

1. Denní, 
týdenní a trvalý 
pobyt 
2. Poradenství 
3. Praní prádla 
a dovoz obědů 
(pouze Hajnice) 

Lidé 
s mentálním a 
kombinovaným 
postižením od 
3 let (muži i 
ženy) 

87 lůžek 
/trvalý pobyt/ 

Královéhradecký 
kraj – celé 
území PO3 

Most 
k životu 

o.p.s. 
Trutnov 

Zakladatel: 
Heinrich – Bo“ll – 
Stiftung Berlin 
a Město Trutnov  

Azylový dům 
Poradenství 
Vzdělávání 

Matky s dětmi, 
předškolní a 
školní věk 

6 azylových 
bytů 

celé území PO3 
Trutnovsko 
celá republika 

RIAPS 
Trutnov 

(Sdružení 
ozdravoven 
a léčeben 
Trutnov) 

Krajský úřad 
Královéhradeckého 
kraje 

1. Terénní 
program pro 
uživatele drog 
2. Poradenství 
3. Kontaktní 
místo Trutnov 

1. a 3.uživatelé 
drog a jejich 
partneři 
2.uživatelé 
drog, rodiče, 
vztažné osoby 

Anonymní 
služba / 
terén 

1.a 2. Dvůr 
Králové n/L. 
3. celé území 
PO3 

 
Domov sv. 
Josefa – 

Žireč  
(Hospic 
Anežky 
České – 
Červený 

Kostelec) 

Diecézní Charita 
Hradec Králové 

1. Přechodné a 
trvalé pobyty 
pro nemocné 
RSM 
2. Poradenství 
3. Půjčovna 
podpůrných a 
léčebných 
pomůcek 

1.a 2. lidé 
v produktivním 
věku –pro 
trvalý pobyt 
s diagnózou 
RSM 
přechodný p. 
není omezený 
věkem 

1. 14 lůžek 
přechodných 
14 lůžek 
trvalých 

1. 2. a 3. celá 
ČR – celé území 
PO3 

 
Diakonie 
ČCE – 

středisko 
ve Dvoře 
Králové 

n/L. 

Diakonie ČCE 

1.Pečovatelská 
služba 
2. Denní pobyty 
3. Trvalé pobyty 
4. Půjčovna 
zdravotních a 
kompenzačních 
pomůcek 
5. Ježkův dům 
Doubravice* 

1. – 4. senioři 
a zdravotně 
postižení 
3. Domov + 
specializované 
oddělení pro 
nemocné 
Alzheimerovou 
chorobou 
5. PS a 
Středisko 
osobní hygieny 

1. cca 250 
uživatelů 
3. 23 + 10 
lůžek 

1. Dvůr Králové 
n/L. + 18 
okolních obcí 
2. Dvůr Králové 
a okolí 
3. a 4. 
Královéhradecký 
kraj – celé 
území PO3 
5.Doubravice, 
Zábřeží-Řečice, 
Zdobín, Trotina, 
Lanžov, Bílé Pol. 

* zřizovatelem Ježkova domu je středisko Diakonie ČCE ve spolupráci s obcí Doubravice
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DPS -  
Pečovatelská 

služba 

Město Dvůr 
Králové n/L. 

1. DPS 
2. terénní 
peč. služba 

senioři, dospělým se 
zdr. post., rodinám 
s více jak trojčaty, 
dětem, jestliže rodiče 
nemohou zabezpečit 
jejich péči pro vážné 
nedostatky 
 

1. 57 
lůžek 2. 

Dvůr Králové 
nad Labem a 
obce ve 
spádovém 
obvodu 

DPS Mostek Obec Mostek 
Služby 
poskytované 
v DPS 

senioři př. i pro 
mladší, 
na krátkodobý pobyt 

16 bytů Mostek i obce 
v PO3 

Pečovatelská 
služba Obec Vítězná Terénní peč. 

služba 
senioři, zdr. postižení, 
momentálně nemocní  

Vítězná, 
možnost 
rozšíření do 
přilehlých obcí 

DPD Dvůr 
Králové nad 

Labem 
Město Dvůr 
Králové n/L. 

Služby 
poskytované 
v DPD 

senioři 52 lůžek Dvůr Králové 
nad Labem 

DD Dvůr 
Králové nad 

Labem 

KÚ 
Královéhradeckého 
kraje 

Trvalý pobyt 
v DD 

Senioři popř. senior 
se 
zdravotně postiženým 
rodinným 
příslušníkem 

80 lůžek 
Královéhradecký 
kraj – celé 
území PO3 

 
 
 
2. Rozdělení poskytovaných sociálních služeb podle cílových skupin 
 
A/ rodiny s dětmi v předškolním věku 
 

• raná péče - není v PO3 poskytována 
• služby osobní asistence – nejsou v PO3 poskytovány  
• denní, týdenní stacionář – ÚSP Hajnice (denní, týdenní pobyt) 
• přechodný a trvalý pobyt - ÚSP Hajnice (trvalý pobyt) 
• azylové domy pro matky s dětmi – Most k životu o.p.s. Trutnov 
• poradenství – ÚSP Hajnice, Most k životu o.p.s. 

 
B/ osamělé děti (děti bez rodin) v předškolním věku 
 

• náhradní rodinná péče – není v PO3 poskytována 
• trvalý ústavní pobyt – ÚSP Hajnice 
 

C/ rodiny s dětmi ve školním věku (6-15 let) 
 

• služby osobní asistence – nejsou v PO3 poskytovány 
• denní, týdenní stacionář – ÚSP Hajnice (denní, týdenní pobyt) 
• přechodný a trvalý pobyt - ÚSP Hajnice (trvalý pobyt) 
• azylové domy pro matky s dětmi – Most k životu o.p.s. Trutnov 
• služby pro uživatele drog – RIAPS Trutnov 
• služby nízkoprahového denního centra – nejsou v PO3 poskytovány 
• poradenství – ÚSP Hajnice, Most k životu o.p.s., RIAPS 
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• služby krizové intervence (např. Linka důvěry) – nejsou v PO3 
poskytovány 

 
D/ osamělé děti (děti bez rodin) ve školním věku 
 

• náhradní rodinná péče – není v PO3 poskytována 
• trvalý ústavní pobyt – ÚSP Hajnice 
• služby osobní asistence (např. školní) – nejsou v PO3 poskytovány 

 
E/ mládež (15-18 let) 
 

• služby osobní asistence – nejsou v PO3 poskytovány 
• denní, týdenní stacionář – ÚSP Hajnice (denní, týdenní pobyt) 
• přechodný a trvalý pobyt - ÚSP Hajnice (trvalý pobyt) 
• azylové domy pro matky s dětmi – Most k životu o.p.s. Trutnov 
• služby pro uživatele drog – RIAPS Trutnov 
• služby nízkoprahového denního centra – nejsou v PO3 poskytovány 
• poradenství – ÚSP Hajnice, Most k životu o.p.s., RIAPS 
• služby krizové intervence (např. Linka důvěry) – nejsou v PO3 

poskytovány 
 
F/ lidé v produktivním věku (do 65 let) 
 

• služby osobní asistence – nejsou v PO3 poskytovány 
• denní, týdenní stacionář – ÚSP Hajnice (denní, týdenní pobyt) 
• přechodný a trvalý pobyt - ÚSP Hajnice (trvalý pobyt), Domov sv. Josefa, DD 

Dvůr Králové n/L., Diakonie ČCE 
• služby podporovaného zaměstnání – nejsou v PO3 poskytovány 
• služby chráněných dílen – nejsou v PO3 poskytovány 
• služby chráněného bydlení – nejsou v PO3 poskytovány  
• azylové domy pro muže a ženy – nejsou v PO3 poskytovány 
• služby pro uživatele drog – RIAPS Trutnov 
• služby nízkoprahových denních center– nejsou v PO3 poskytovány 
• poradenství – ÚSP Hajnice, Most k životu o.p.s., RIAPS, Domov sv. Josefa,  
• služby krizové intervence (např. Linka důvěry) – nejsou v PO3 

poskytovány 
• služby domů na půl cesty – nejsou v PO3 poskytovány 
• pečovatelská služba – Diakonie ČCE 
• půjčovny rehabilitačních, zdravotních a kompenzačních pomůcek – Diakonie 

ČCE, Domov sv. Josefa 
 
G/ senioři 
 

• služby osobní asistence – nejsou v PO3 poskytovány 
• denní, týdenní stacionář – Diakonie ČCE 
• přechodný a trvalý pobyt -  DD Dvůr Králové n/L., Diakonie ČCE, DPD Dvůr 

Králové n/L., Domov sv. Josefa 
• služby chráněného bydlení – nejsou v PO3 poskytovány  
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• azylové domy pro muže a ženy – nejsou v PO3 poskytovány 
• služby pro uživatele drog – RIAPS Trutnov 
• poradenství –  Diakonie ČCE, RIAPS, Domov sv. Josefa,  
• služby krizové intervence (např. Linka důvěry) – nejsou v PO3 

poskytovány 
• pečovatelská služba – Diakonie ČCE, Pečovatelská služba Dvůr Králové n/L., 
• služby DPS – DPS Mostek, DPS Dvůr Králové n/L. 
• půjčovny rehabilitačních, zdravotních a kompenzačních pomůcek – Diakonie 

ČCE, Domov sv. Josefa Žireč 
 
3. služby, které nejsou na území PO3 poskytovány 
 

• služby osobní asistence (vyjma drogové problematiky) 
• služby podporovaného a chráněného bydlení 
• služby podporovaného  a přechodného zaměstnávání  
• služby chráněných dílen  
• služby azylových domů pro muže a ženy  
• služby krizové intervence (vyjma drogové problematiky) 
• služby nízkoprahových denních center 
• služby nízkoprahových zařízení pro děti a mládež 
• služby terapeutických komunit 
• služby domů na půl cesty 
• služby nocleháren 
• odlehčovací služby 
• náhradní rodinná péče, zařízení pěstounské péče 
• raná péče  
• průvodcovské, předčitatelské a tlumočnické služby  

 
4. Shrnutí: 
 
Nejvíce sociálních služeb je na území PO3 poskytováno seniorům (5 z 9-ti 
poskytovatelů) 
Ostatní cílové skupiny jsou lidé se zdravotním postižením, matky s dětmi a uživatelé 
drog. 
 
Nejvíce služeb je rezidenčního (pobytového) charakteru (7 ze 13-ti typů služeb) 
Převis poptávky u rezidenčních služeb nemusí vypovídat o nedostatečné kapacitě 
tohoto typu služby, neboť na území se vyskytuje nedostatečná nabídka celého 
spektra terénních služeb, pořadníky do některých rezidenčních zařízení obsahují 
značné procento neaktuálních žádostí, v současné době jsou v některých 
rezidenčních službách umístěni uživatelé, kteří neodpovídají definovaným cílovým 
skupinám. Veřejnost je velmi málo informována o všech možnostech využití a typech 
sociálních služeb.  
 
Poskytování terénních služeb se na území PO3 věnují 3 poskytovatelé (2x PS – 
senioři, 1x TP – uživatelé drog) 
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V. 
 

Průzkum potřeb uživatelů sociálních služeb a  
veřejnosti v území PO3 Dvůr Králové nad Labem 

 
V září a říjnu 2003 se na Královédvorsku uskutečnil průzkum potřeb sociálních 

služeb, formou dotazníkové kampaně. Dotazníky byly distribuovány ve Dvoře Králové 
n/L. a dalších 25 obcích, obce Litíč a Zábřezí-Řečice se akce nezúčastnily.  

Dotazníkového průzkumu se zúčastnilo celkem 957 respondentů, z toho 416 
mužů tj. 43,5% a 523 žen tj. 54,6%, 18 respondentů 1,9% své pohlaví neuvedlo. 
Nejvíce vyplněných dotazníků bylo získáno v obcích  Dvůr Králové n/L. 269, 
Doubravice 150 a Dubenec 120. Účast a zájem občanů o tuto akci v jednotlivých 
obcích ukazuje níže uvedená tabulka. Větší účast byla především v obcích s nižším 
počtem obyvatelstva, kde bylo při distribuci využito osobního jednání s občany.  
Z celkového počtu osob starších 18 let, pro které byly dotazníky určeny, to 
představuje následující počty: 

 
 

název obce počet 
voličů 

respondenti 
v % název obce počet 

voličů 
respondenti 

v % 
Doubravice 297 50,5 Dolní Brusnice 251 5,2
Libotov 140 34,3 Nemojov 422 4,3
Vilantice 163 23,3 Vítězná 1068 2,5
Borovnice 336 22,9 Dvůr Králové n/L. 13371 2,0
Dubenec 529 22,7 Lanžov 167 1,8
Bílé Poličany 133 13,5 Vlčkovice v P. 309 1,6
Velký Vřešťov 164 12,8 Borovnička 152 1,3
Třebihošť 313 11,8 Horní Brusnice 232 1,3
Choust. Hradiště 485 11,5 Kuks 192 1,1
Kocbeře 414 9,2 Bílá Třemešná 1063 0,56
Trotina   50 6,0 Mostek 996 0,3
 
 
 
 
 
Využívání a informovanost o soc. službách 
Většina respondentů, kteří využívají soc. služby jsou občané v seniorském věku, kteří 
také v průzkumu projevovali větší informovanost o soc. službách. 
Z celkové počtu respondentů odpovědělo 19,9%, že soc. služby využívá, 78,3% 
nevyužívá, 1,9% bez odpovědi. 
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Využití sociálních služeb v některých obcích: 
(vzhledem k celkovým počtům obyvatel v obcích) 
 

 

 
Dá se zkonstatovat, že ve větších obcích je vyšší četnost využívání soc. služeb. 

Naopak v menších obcích se špatnou dostupností nejsou služby využívány, neboť 
zde nejsou  poskytovány a služby nabízené ve městě jsou pro obyvatele těžko 
dostupné.  
 
Požadavky služeb 

V obcích je nejvíce využívána služba roznáška obědů (uvedlo 49 respondentů) a  
pečovatelská služba (18). Dále jsou požadovány níže uvedené služby, jež jsou 
rozděleny do několika hledisek. 
 
sociální služby 
9x DPS, penzion 
8x místo pro scházení důchodců 
2x služby pro drogově závislé 
1x zařízení soc. péče 
1x ústav soc. péče pro postižené občany 
 
zdravotní péče 
7x pomoc lékaře nebo sestry 
3x pedikúra 
2x pomoc pro postiženého 
1x pobyt v LDN 
 
finanční příspěvky – celkově občané žádají o zvýšení příjmů v nezaměstnanosti, 
doplatku do ŽM, příspěvku na dopravu aj. 

Název  obce využívají v 
% 

nevyužívají v 
% 

DK n/L.  36 61,7
Doubravice 17,3 82,7
Bílé Poličany 22,2 77,8
Borovnice 20,8 77,9
Nemojov 27,8 72,2
Dolní Brusnice 0 4,1
Horní Brusnice 0 0,7
Kuks 0 0,9
Lanžov 0 1,5
Velký Vřešťov 0 10



Komunitní plán rozvoje sociálních služeb pro pověřené území Dvůr Králové nad Labem  - verze 1 

 13

Skupiny obyvatel, kterým by se mělo v soc. službách  věnovat více pozornosti  
v % (respondenti si mohli zvolit více možností, % jsou počítána z celku) 
 
  1. seniorům 17,2 
  2. osobám v obtížné životní situaci 15,3 
  3. rodinám soc. slabým 14,4 
  4. rodinám s postiženými dětmi 13,9 
  5. dospělým lidem s postižením 11,2 
      neorganizované mládeži 11,2 
  6. mládeži s postižením 10,6 
  8. uživatelům drog 3,8 
  9. žádné 0,9 
10. jiné 0,6 
11. nevyplněno 0,9 
 

Občané Dvora Králové n. L požadují nejčastěji pomoc pro soc. slabé rodiny. 
Obce Doubravice, Dubenec, Velký Vřešťov a  Libotov pomoc osobám v obtížné 
životní situaci.  

Obce Choustníkovo Hradiště, Kocbeře, Třebihošť, Vilantice a Vítězná požadují 
pomoc pro seniory. 
 
Přehled a potřebnost soc. služeb 

Co se týče přehledu respondentů o sociálních službách poskytovaných v jejich 
obci, dělí se tito téměř přesně na polovinu. Ze 100% dotázaných odpovědělo 48,3% 
na tuto otázku kladně, 48,3% záporně a 3,4% neodpovědělo vůbec. 

Většina dotázaných výrazně preferuje poskytování služeb v domácím prostředí, 
umístění v pobytovém středisku, podporu lidí soc. či zdravotně handicapovaných 
v hledání a udržení zaměstnání. Nejméně lidí hodnotí potřebnost služeb pro drogově 
závislé. 
 
Hodnocení potřebnosti vybraných soc. služeb z hlediska respondentů 
1. Pečovatelská služba 9. Podporované bydlení, chráněné 

bydlení, azylové domy 
2. Centra denních služeb, domovy a 

penziony, poradny 
10. Kontaktní centra 

3. Podporované zaměstnání 11. Odlehčovací sl., terapeutické 
komunity 

4. Jídelny 12. Krizová pomoc, linka důvěry 
5. Nízkoprahová zařízení pro děti a 

mládež  
13. Nízkoprahová denní centra 

6. Chráněné dílny 14. Přechodné zaměstnání 
7. Stacionáře, domovinky, osobní 

asistence 
15. Zařízení pěstounské péče, raná 

péče 
8. KD,domy na půli cesty, tísňová péče 16. Terénní programy pro uživatele drog 
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Další návrhy a požadavky respondentů 
• zlepšení soc. péče o obyvatele 
• vylepšení informovanosti o soc. službách 
• pečovatelský dům 
• zlepšit péči pečovatelky 
• chybějící činnost pro handicapované děti a mládež 
• sledovat stav starých a nemocných lidí 
• oprava stávajícího DPS 

 
Průzkum ukázal, že již sám pojem „sociální služby“ je pro značnou část 

populace nejasný, z čehož vyplývá nutnost větší propagace soc. služeb. Dále 
prokázal, že na malých obcích jsou služby poskytovány nedostatečně př. 
vůbec ne, což plně podporuje potřebnost komunitního plánování s ohledem na 
malé obce regionu. 
 

VI. 
 

Pracovní skupiny 
 
1. Popis pracovních skupin a řídící skupiny 

 
Řídící skupina projektu –  JUDr. Simona Motlová, tajemnice MěÚ Dvůr Králové 
  Mgr. Edita Vaňková, místostarostka MěÚ Dvůr Králové 
  Kateřina Pištorová, odborný referent odboru ŠKS –  
  pověřený pracovník KPPO3 Dvůr Králové 
  Jindra Koldinská, Občanské sdružení JOB 
  Josef Veselka, Občanské sdružení JOB 
  Jan Machek, Terra nostra – malebný kraj o.p.s. 
 
Společná pracovní skupina - je tvořena zadavateli, poskytovateli a uživateli soc. 
služeb. Každá z těchto skupin má své vlastní hodnoty, priority, představy či přání a 
má je podložené argumenty, které se opírají o její specifické zkušenosti, výzkumy, 
rozbory a názory.  

Zadavatelé – MěÚ Dvůr Králové n/L., 26 obecních úřadů v PO3 Dvůr Králové 
 
Poskytovatelé – Pečovatelská služba Dvůr Králové n/L., Domov – penzion pro 
důchodce, Domov důchodců, Diakonie ČCE (Ježkův dům – Doubravice), ÚSP 
Hajnice, Most k životu o.p.s., Domov sv. Josefa-Žireč, DPS Mostek, RIAPS Trutnov, 
Farní Charita, SPCCH, SPMP, PS Vítězná 
 
Uživatelé – občané města Dvůr Králové n/L. a obcí patřících do spádové oblasti 
PO3. V první fázi komunitního plánování pracovala řídící skupina na seznámení 
veřejnosti, zadavatelů a poskytovatelů s cílem projektu a na shromažďování 
materiálů o poskytovatelích soc. služeb.  Výsledkem této práce je infomateriál  
nazvaný Přehled sociálních služeb  na Královédvorsku, který slouží občanům k lepší 
informovanosti a orientaci v soc. službách. Řídící skupina za spolupráce všech 
zainteresovaných stran připravila a realizovala průzkum potřeb na území PO3. Ve 
všech 26-ti spolupracujících obcích byly na jeho základě stanoveny priority. Na 
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základě stanovených priorit jednotlivých obcí byly sestaveny  následující  pracovní 
skupiny: 
 
Senioři 

Dvůr Králové n/L. – Mgr. Edita Vaňková, Borovnice – Jana Nosková, Kocbeře – 
Božena Drápalíková, Vítězná – Věra Marelová, Dubenec – Mgr. Aleš Malý, 
Doubravice – Jana Štěpánová, Třebihošť – Jaroslava Horáková, Mostek – Ing. 
Jaromír Tázlar, Nemojov – Libuše Zavoralová, pí. Zumrová, Velký Vřešťov – Ing. 
Miroslava Černá, Hřibojedy – Jaroslav Voňka, Choustníkovo Hradiště – Marie 
Blažková, Vratislav Vopálka, Dolní Brusnice – pí. Hažerová, Vilantice – Jaroslava 
Borůvková, Kohoutov – Ing. Grega, Domov důchodců – Ludmila Rapáčová, 
Pečovatelská služba DK n/L. – Marcela Janečková, Domov – penzion pro důchodce 
– Jiřina Chmelíková, Farní Charita – Ing. Zdeněk Bartoš,  Diakonie ČCE – Zdeněk 
Hojný 
 
Neorganizovaná mládež 

Dvůr Králové n/L. – Mgr. Edita Vaňková, Jaroslava Poskočilová, Doubravice – 
Jana Štěpánová, Hřibojedy – Renata Dlouhá, Dubenec – Mgr. Aleš Malý, Nemojov – 
Libuše Zavoralová, pí. Zumrová,  Vítězná – Blanka Seidlová, Choustníkovo Hradiště 
– Marie Blažková, Vratislav Vopálka, RIAPS – Ondřej Čalovka 
 
Zdravotně postižení 

Dvůr Králové n/L. – Mgr. Edita Vaňková, Nemojov – Libuše Zavoralová, pí. 
Zumrová,   Pečovatelská služba DK n/L. – Marcela Janečková, Farní Charita – Ing. 
Zdeněk Bartoš, Svaz postižených civilizačními chorobami – Jitka Šmelhausová, 
Domov sv. Josefa – Mgr. Lukáš Holub, Sdružení pro pomoc mentálně postiženým – 
Jana Albrechtová 
 
Tíživá životní situace 

Dvůr Králové n/L.- Mgr. Edita Vaňková, Zuzana Bittnerová, Velký Vřešťov – Ing. 
Miroslava Černá, Nemojov – Libuše Zavoralová, pí. Zumrová, Choustníkovo Hradiště 
– Marie Blažková, Vratislav Vopálka,  Dolní Brusnice - pí. Hažerová, Most k životu 
o.p.s. – PhDr. Jovana Lelková, Farní Charita – Ing. Zdeněk Bartoš 

Pracovní skupiny na svých pravidelných setkáních diskutují o problémech, 
předávají si zkušenosti a hledají společná řešení prioritních potřeb. Ta by měla 
spočívat ve spolupráci mezi obcemi, v rozšiřování poskytovaných služeb, zapojení 
dobrovolníků apod. Pracovní skupiny řeší problematiku uvedených skupin obyvatel. 
Jejich cílem je najít vhodné řešení  prioritních potřeb vycházejících z požadavků 
občanů. 

 
2. Výstupy práce pracovních skupin 
 
Priority jednotlivých pracovních skupin, které je třeba v dohledné době začít řešit: 
 
Senioři 
1. Zajistit pečovatelskou službu na území obcí Královédvorského regionu. 
Prvním krokem by mělo být jednání stávajících poskytovatelů PS se starosty obcí o 
podmínkách zajištění PS. Je třeba zmapovat objem služeb a konkrétní potřeby 
občanů. 
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Další možná varianta je zajistit pečovatelskou službu místní dobrovolnou 
pečovatelkou, odběr obědů umožnit např. z hospodářství či jiných místních zařízení. 
 
2. Zvýšit počet DPS, ve kterých budou poskytované služby propojeny tak, aby byl 
zajištěn pobyt těchto lidí do konce života, tzn. propojit sociální služby se zdravotní 
péčí a rozšířit nabídku terénních služeb na území PO3. 
 
 
Neorganizovaná mládež 
1. Zřídit nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které by mohly využít i děti 
dojíždějící. Obce Vítězná, Doubravice, ale i jiné by uvítaly spolupráci se zařízením ve 
městě. Prostory mají k dispozici, požadovaly by člověka, který by byl zaměstnancem 
nízkoprahového centra ve městě a současně by pracoval i v obcích v určitý den 
v týdnu.  Není nutné, aby NPC bylo otevřeno každý den. 

Klub  by měl sloužit především pro děti ve věku 10 – 14 let, měl by dát prostor 
především dětem s nevyhraněnými zájmy a dětem problémovým. Měl by nabídnout 
osvojení komunikačních dovedností, osvojení schopnosti respektovat druhé, 
tolerovat názory druhých a prosazovat názory své.  
 
 
Zdravotně postižení 
1. Zlepšit informovanost zdravotně postižených občanů o poskytování 
nabízených soc. služeb, mimořádných výhod a finančních příspěvků, o které mají 
možnost zažádat. 
 
2. Chráněné bydlení – dlouhodobý záměr, vhodná by byla budova s pozemkem 
(hospodářství), aby měli obyvatelé uplatnění a smysl života. Další možností by bylo 
vyčlenit byty v běžné zástavbě. 
 
3. Denní stacionář pro zdravotně postižené –  zařízení tohoto typu funguje 
v Trutnově, přijímá klienty i z Královédvorska, občané našeho regionu této služby 
využívají, nevýhodou je však dojíždění. Rodina si musí zajistit dopravu sama, 
podmínkou je docházka do stacionáře minimálně třikrát v týdnu, což je pro rodiny 
časově i finančně náročné. Do budoucna by bylo třeba zřídit stacionář ve Dvoře 
Králové n/L. 
 
 
Tíživá životní situace 
 
1. Ubytovny – chybí zařízení, zajišťující dlouhodobé základní bydlení, především pro 
rodiny. Podstatné je, aby ubytování bylo cenově dostupné. Otázkou je zda využít 
nabídky stávajících zařízení či zřídit zařízení nové.  
 
2. Mediační služba – v  současné době projevují občané zvýšený zájem o 
poskytnutí mediační služby v rámci poradenské činnosti, která spočívá 
v mimosoudním vyřešení vztahu. Tato služba je poskytována pouze jedinou 
organizací na Trutnovsku, pokud mají volnou kapacitu.  
Bylo by výhodné, kdyby tato služba byla poskytována i ve  Dvoře Králové n/L. např. 
Občanskou poradnou, která zahájila svoji činnost v únoru tohoto roku. 
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3. Zlepšení informovanosti o sociálních službách a sociálních dávkách – 
přehled sociálních dávek byl zveřejněn v informačním materiálu pro veřejnost 
„Přehled soc. služeb na Královédvorsku“,  dále je tyto informace možné získat přímo 
na MěÚ nebo v nově otevřené Občanské poradně. Tato priorita by měla být řešena 
v rámci tvorby informačního systému pro celé PO3, který by vyhledával, zpracovával, 
aktualizoval a distribuoval informace z oblasti sociálních služeb a sociální podpory. 

 
VII. 

 
Plán realizace stanovených priorit 

 
Časový harmonogram realizace níže uvedených priorit je v první verzi Komunitního 
plánu stanoven následovně: 

• základní časový úsek v němž je plnění plánu navrženo: 
období roků  2004 - 2009 

• předběžný časový plán plnění je primárně navržen u každé priority 
individuálně (viz. níže) 

• časový plán realizace bude na základě průběhu období 2004/2005 
aktualizován na základě zpracovaných projektových záměrů řešících příslušné 
priority 

 
Priorita č.1- senioři 
Pokrytí území PO3 Dvůr Králové n/L. pečovatelskou službou 
 

1. Cílová vize  
Cílem je pokrytí celého území PO3 Dvůr Králové n/L. pečovatelskou 

službou.  
 

2. Popis jednotlivých kroků realizace  
- jednání se starosty obcí 
- zmapování konkrétních potřeb občanů  
- stanovení přesných podmínek poskytování PS v jednotlivých obcích 

 
3. Co již bylo vykonáno, co se bude realizovat 

- uskutečnilo se jednání se starosty obcí, na kterém byli informováni o 
možnostech zajištění PS (dobrovolné pečovatelky, rozšíření městské PS 
do obcí) 

- starostům byla nabídnuta možnost seznámit podrobněji občany s PS 
 

Diakonie ČCE již v některých obcích zajišťuje PS. Nabídka městské PS umožní 
občanům obcí možnost výběru či zajištění PS v méně dostupných obcích, kde 
prozatím není poskytována. 
 

4. Odpovědné osoby – realizační tým 
koordinátor pracovní skupiny, osoby pověřené realizací procesů KP, členové 
pracovní skupiny, realizátoři projektů 

 
5. Spolupracující osoby, organizace, instituce 
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PS Dvůr Králové n/L., Město Dvůr Králové n/L., Diakonie ČCE, Ježkův dům – 
Doubravice, obecní úřady 

 
6. Předběžný časový harmonogram prací 
 

březen 2004 
- společné jednání se starosty obcí požadavek starostů: cenová 

nabídka služeb (orientační) 
 

duben – červen 2004 
- zmapování konkrétních potřeb občanů jednotlivých obcí 
- jednání se starosty obcí  
- na základě zjištěných potřeb stanovení přesných podmínek  
- poskytování  PS v obcích, městskou PS 

 
červenec 2004 – červen 2005 

- příprava a realizace projektových záměrů 
- zpracování dlouhodobé koncepce rozvoje pečovatelské služby 

na území PO3 
 
7. Využitelné zdroje (financování, prostory apod.) 

financování – Městské dotace, granty, příspěvky obcí 
prostory – Středisko osobní hygieny v Bezručově ulici, Diakonie ČCE, Ježkův 
dům – Doubravice, domácnosti klientů 

 
 
Priorita č.2 – senioři 
Souběh zdravotních a sociálních služeb v DPS  

1. Cílová vize 
Cílem je umožnit lidem v tíživé sociální situaci zůstat ve svém přirozeném 

prostředí bez nutnosti odcházet do DD či jiných typů ústavního zařízení jen 
proto, že nezvládají péči o svoji hygienu a o domácnost. Je třeba si uvědomit, 
že do této tíživé situace se nemusí dostat pouze senioři či tělesně postižení, 
ale i jinak zdravý jedinec, kterého postihne krátkodobé onemocnění 
znemožňující mu pobyt mimo lůžko (zápal plic, fraktury různého typu, období 
po operaci….), je osamocený a v danou chvíli nezvládá péči o domácnost 

Zajistit PS celoročně a celodenně (noční hodiny nejsou aktuální – to je otázka 
případné ošetřovatelské péče). 

Propojit pečovatelskou službu s ošetřovatelskou péčí. 
 

2. Cílová skupina uživatelů 
- senioři, těžce tělesně postižení, osamocení občané, jimž onemocnění 

znemožní pobyt mimo lůžko, rodiny s dětmi (trojčata a více nebo 2 x 
dvojčata v rozmezí dvou let) 

 
3. Popis jednotlivých kroků realizace  

- zajistit celodenní péči, včetně sobot, nedělí a svátků – nutno jednat 
aktuálně, tzn. že není nutno, aby byl pracovník k dispozici celý den, ale 
péči zajistit formou služeb dle potřeby 
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- s předchozím bodem souvisí navýšení počtu profesionálních pečovatelek  
- v některých neodkladných případech zrychlit správní řízení tak, aby bylo 

možno péči zajistit prakticky okamžitě 
- propojit PS s ošetřovatelskou péčí je možné dvojím způsobem: 

 
a) propojení se soukromou agenturou typu Home care, která bude zajišťovat 

potřebnou zdr. a oš. péči na základě doporučení oš.lékaře, s tím ovšem 
souvisí změnit myšlení některých lékařů, kteří mají pocit, že je taková 
agentura připravuje o peníze a raději pošle pacienta do nemocnice 

b) vytvořit  vlastní pracovní místo pro zdravotní sestru v rámci PS, ale i zde musí 
případnou péči doporučit písemně oš.lékař 

- zlepšit a rozšířit pracovní prostředí pro personál poskytující PS 
- rozšířit vozový park 
- zajistit , pokud to zdr. a psychický stav jedince umožňuje, dožití člověka 

v jeho dom. prostředí – zejména se jedná o DPS, kde vládne představa, že 
pokud klient bude vyžadovat komplexní celodenní péči, musí odejít do 
rezidenčního zařízení. Toto rozhodnutí je však dosti kruté a neetické. Je 
třeba jedinci ponechat jeho právo rozhodnout se sám a svobodně a 
zvolit si závěr života dle jeho úsudku. Není možné se starým člověkem 
zacházet jako s nemocným člověkem zbaveným své vlastní vůle.  

 
4. Co již bylo vykonáno, co se bude realizovat 

- jednání s agenturou domácí péče Jana 
- zmapování zdravotních úkonů v DPS 
- zpracování projektového záměru pilotního souběhu zdravotních a 

sociálních služeb v DPS 
 
5. Odpovědné osoby – realizační tým 

koordinátor pracovní skupiny, osoby pověřené realizací procesů KP, členové 
pracovní skupiny, realizátoři projektů 

 
6. Spolupracující osoby, organizace, instituce 

PS Dvůr Králové n/L., Město Dvůr Králové n/L., Diakonie ČCE, Agentura 
domácí péče „Jana“ 
 

7. Časový harmonogram prací 
 

duben – červen 2004  
- jednání s agenturou domácí péče 
- zmapování zdravotních úkonů v DPS 
- jednání se zdravotní pojišťovnou 

červen – září 2004 
- zpracování pilotního projektu o souběhu zdravotních a  sociálních 

služeb v DPS 
 

8. Využitelné zdroje (financování, prostory apod.) 
financování –dotace Město, granty, úhrada zdr. úkonů pojišťovnou 
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Priorita č.3 – neorganizovaná mládež 
Zřídit nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
 

1. Cílová vize ( kam chceme dojít) 
Vybudovaní nízkoprahového zařízení ve Dvoře Králové nad Labem pro 

mládež ve věku 10 – 15 let s možností napojení obdobných zařízení 
v jednotlivých obcí. 

 
2. Cílová skupina uživatelů 

- děti a mládež ve věku 10 – 15 let  
 

3. Popis jednotlivých kroků realizace (krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé 
cíle) 

duben 2004 – duben 2005  
a) projednání záměru v Radě města Dvůr Králové nad Labem, vytipování 

vhodného objektu 
b) realizace stavebních projektů. 
c) příprava projektového záměrů včetně variantních řešení 
d) vytipování vhodného provozovatele nízkoprahového zařízení 
e) analýza možných zdrojů financování 

 
4. Odpovědné osoby – realizační tým 

- koordinátor pracovní skupiny, osoby pověřené realizací procesů KP, 
členové pracovní skupiny, realizátoři projektů (budou určeni na základě 
aktuálního zaměření a vývoje aktivit) 

 
5. Předběžný časový harmonogram prací 

- a) duben 2004 – červen 2004 
- b) – e) květen 2004 -  duben 2005 

 
Priorita č.4 – osoby se zdravotním postižením 
Vybudování chráněného bydlení pro dospělé osoby se zdravotním postižením 
 

1. Cílová vize  
Na základě průběžně monitorovaných a zjišťovaných potřeb v PO3 Dvůr 

Králové nad Labem zajišťovat síť kvalitních terénních a návazných služeb 
spojených s možností využití forem chráněného bydlení pro osoby se 
zdravotním postižením. 

 
2. Cílová skupina uživatelů 

- dospělé osoby se zdravotním postižením – bude dále konkretizována na 
základě cílených průzkumů 

 
3. Popis jednotlivých kroků realizace (krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé 

cíle) květen 2004 – duben 2005  
- realizace cílených průzkumů zaměřených na osoby se zdravotním 

postižením a jejich rodiny ve spolupráci se Sdružením pro pomoc mentálně 
postiženým, Svazem tělesně postižených, ÚSP Hajnice, Domem Sv. 
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Josefa, zástupců pracovní skupiny „osob se zdravotním postižením“a 
zástupců města Dvůr Králové nad Labem 

- realizace informačních aktivit, zaměřených na osoby se zdravotním 
postižením a jejich rodiny, průběžná aktualizace nabídky služeb, průběžné 
informování o možnostech a typech existujících služeb pro tuto cílovou 
skupinu 

- příprava projektových záměrů a variantních řešení, včetně analýzy zdrojů 
financování 

- vytvoření a zavádění systému efektivní komunikace a  kooperace v rámci 
pracovní slupiny, zadavatelů a poskytovatelů řešících tuto problematiku 

 
4. Odpovědné osoby – realizační tým 

- koordinátor pracovní skupiny, osoby pověřené realizací procesů KP, 
členové pracovní skupiny, realizátoři projektů (budou určeni na základě 
aktuálního zaměření a vývoje aktivit) 

 
5. Předběžný časový harmonogram prací 

- květen 2004 – duben 2005 – aktivity bodu 3 
- květen 2006 -  duben 2007 – realizace pilotních projektů 
- květen 2007  - duben 2009  - realizace cílové vize  

 
 
Priorita č.5 – osoby se zdravotním postižením 
Vybudování denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením 
 

1. Cílová vize  
Zřídit a provozovat denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením 

sloužící pro uživatele sociálních služeb  z PO3 Dvůr Králové. 
2. Cílová skupina uživatelů 

- dospělé osoby se zdravotním postižením – bude dále konkretizována na 
základě cílených průzkumů  

3. Předpoklad jednotlivých kroků realizace  
- realizace cílených průzkumů zaměřených na osoby se zdravotním 

postižením a jejich rodiny ve spolupráci se Sdružením pro pomoc mentálně 
postiženým, Svazem tělesně postižených, ÚSP Hajnice, zástupců pracovní 
skupiny „osob se zdravotním postižením“a zástupců města Dvůr Králové 
nad Labem 

- realizace informačních aktivit zaměřených na osoby se zdravotním 
postižením a jejich rodiny, potencionální uživatele, oboustranné diskuze o 
potřebnosti a optimální formě poskytování této služby 

- příprava projektového záměru a variantních řešení, včetně analýzy zdrojů 
financování 

 
4. Odpovědné osoby – realizační tým 

- koordinátor pracovní skupiny, osoby pověření realizací procesů KP, 
členové pracovní skupiny, realizátoři projektů (budou určeni na základě 
aktuálního zaměření a vývoje aktivit) 

 
5. Předběžný časový harmonogram prací 

- květen 2004 – duben 2005 – aktivity bodu 3 
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- květen 2006 -  duben 2007 – realizace pilotních projektů 
- květen 2007  - duben 2009  - realizace cílové vize  

Priorita č.6 – tíživá sociální situace 
Zajištění dlouhodobého základního cenově dostupného  
ubytování pro osoby v nouzi 
 

1. Cílová vize (kam chceme dojít) 
Zajištění dlouhodobého ubytování pro osoby v tíživé životní situaci. Toto 

ubytování by mělo být cenově dostupné a umožnit ubytovaným 
plnohodnotný život 

 
2. Cílová skupina uživatelů 

- lidé v tíživé životní situaci, kteří nemají kde bydlet  
 

3. Popis jednotlivých kroků realizace (krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé 
cíle) 

květen 2004 – duben 2005 
a) realizace cílených průzkumů zaměřených na osoby v tíživé životní 

situaci a zástupce jednotlivých obcí PO3 Dvůr Králové nad Labem. 
Cílem průzkumů by mělo být zjistit co nejpřesnější počet osob v tíživé 
životní situaci. 

b) jednání s provozovateli ubytoven v PO3 
c) projednání výsledků průzkumů v Radě města Dvůr Králové nad Labem, 

podle výsledků průzkumů vytipování vhodného objektu. 
d) příprava projektového záměrů včetně variantních řešení 
e) realizace stavebních projektů. 
f) vytipování vhodného provozovatele ubytovny 
g) analýza možných zdrojů financování  
 

4. Odpovědné osoby – realizační tým 
- koordinátor pracovní skupiny, osoby pověřené realizací procesů KP, 

členové pracovní skupiny, realizátoři projektů (budou určeni na základě 
aktuálního zaměření a vývoje aktivit) 

 
5. Předběžný časový harmonogram prací 

- a, b    duben 2004 – červen 2004 
- c        červenec 2004 -  srpen 2004 
- d – g  září 2004  - duben 2005  

 
 
Priorita č.7 – tíživá sociální situace 
Zajištění dostupné mediační služby 
 

1. Cílová vize  
Zajistit občanům Královédvorska poskytnutí mediační služby v rámci 

poradenské činnosti, která spočívá v mimosoudním vyřešení vztahu. 
 

2. Cílová skupina uživatelů 
- občané v tíživé životní situaci 



Komunitní plán rozvoje sociálních služeb pro pověřené území Dvůr Králové nad Labem  - verze 1 

 23

3. Co již bylo vykonáno, co se bude realizovat 
Od února je otevřena Občanská poradna provozovaná Farní Charitou, 

která poskytuje klientům informace v oblasti bydlení, dávek sociálního 
zabezpečení, pracovně právních vztahů a nezaměstnanosti, rodinných a 
mezilidských vztahů, legislativy a lidských práv. V současné době je o 
mediační službu zvýšený zájem, na území Trutnovska ji  poskytuje  pouze 
Most k životu o.p.s. Službu pro klienty Královédvorska poskytují po dohodě a 
pokud mají volnou kapacitu. 

 
4. Odpovědné osoby – realizační tým 

- koordinátor pracovní skupiny, osoby pověřené realizací procesů KP, 
členové pracovní skupiny, realizátoři projektů  

 
5. Spolupracující osoby, organizace, instituce 

- Farní Charita, Most k životu o.p.s. 
 

6. Časový harmonogram prací 
- březen -  červen 2004 – zmapování zájmu o mediační službu 
- 2. pol. roku 2004 – zpracování projektového záměru   

 
7. Využitelné zdroje (financování, prostory apod.) 

- finance – granty, dotace, obce, město 
 
 
Priorita č.8 – všechny skupiny 
Zlepšit informovanost veřejnosti v oblasti sociálních služeb 
 

1. Cílová vize  
Objasnit veřejnosti samotný pojem „sociální služby“, neboť občané mají 

pod tímto pojmem velmi zkreslené a nejasné představy. 
Poskytnout veřejnosti ucelený přehled sociálních služeb, který umožní 

lepší informovanost a orientaci v nabízených sociálních službách. 
 

2. Cílová skupina uživatelů 
- občané PO3 Dvůr Králové nad Labem  

 
3. Popis záměru realizace 

Vytvoření informačního systému v rámci PO3. 
Osvětová a propagační činnost je oblast, která nesmí být v žádném 

případě opomíjena. Jde o to, aby byl zajištěn dostatek informací o soc. 
službách, o jejich úloze, práci a rozvoji. Musí zajistit všem spoluobčanům 
v daném regionu přístup ke všem potřebným informacím, aby se mohli plně 
orientovat v dané problematice a aby podle těchto informací mohli postupovat 
při žádosti o soc. službu, aby mohli klást otázky a komunikovat vhodným 
způsobem a na správných místech.  

Přehled soc. služeb na Královédvorsku je průběžně aktualizován a 
doplňován o nové informace. Veřejnosti je přístupný na informačním centru a 
sociálním odboru MěÚ, obecních úřadech, v zařízeních soc. služeb a 
v ordinacích lékařů. Informace budou dále zveřejňovány v místních a 
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regionálních novinách, na webových stránkách Města, na výlepních plochách a 
na veřejných setkáních s občany. 

 
4. Co již bylo vykonáno, co se bude realizovat 
Průběh průzkumu o potřebách a informovanosti veřejnosti o soc. službách 

- umístění  brožury „Lidé, obec a soc. služby“ na internetové stránky města 
- objednání výtisku 9 000 ks brožur + 10 000 ks dotazníků 
- zajištění sběrných míst pro dotazníky 
- na webových stránkách města – průběžné doplnění informací o 

komunitním plánování a průzkumu potřeb soc. služeb 
- distribuce informačních brožur a dotazníků občanům 
- 2. 9. Schůzka s veřejností – poskytnutí informací, mimo jiné i o průběhu 

dotazníkové ankety 
- sběr dotazníků a jejich předání Občanskému poradenskému středisku ke 

zpracování  
- Informace v novinách  a na webových stránkách města o průběhu 

dotazníkové kampaně  
- seznámení veřejnosti s výsledky dotazníkové kampaně, předání výsledků 

jednotlivým obcím 
 

Infomateriál – Přehled soc. služeb na Královédvorsku 
- sběr podkladového materiálu o zařízeních poskytujících soc. služby na 

území PO 3 pro informační materiál  
- návštěva v zařízeních Most k životu o.p.s., RIAPS v Trutnově , ÚSP 

Hajnice, DPS Mostek a Domova sv. Josefa Žireč – projednání pokladů 
k infomateriálu 

- dokončení zpracování infomateriálu „Přehled soc. služeb na 
Královédvorsku“ – rozeslání starostům obcí, poskytovatelům soc. služeb 
pro potřeby veřejnosti  

 
5. Odpovědné osoby – realizační tým 

- koordinátoři pracovních skupin, osoby pověřené realizací procesů KP  
 

6. Spolupracující osoby, organizace, instituce 
- Město Dvůr Králové n/L., Terra nostra – malebný kraj o.p.s., Občanské 

sdružení JOB, Obecní úřady v PO3 Dvůr Králové n/L., poskytovatelé soc. 
služeb 

 
7. Časový harmonogram prací 

- v průběhu celého roku 2004 
 

8. Využitelné zdroje (financování, prostory apod.) 
- granty, z rozpočtu Města 
- využití místních a regionálních novin, internetu, výlepních ploch ve městě a 

v obcích, veřejná setkání  
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VIII. 
 

Poděkování 
 

Řídící skupina komunitního procesu v pověřeném území Dvora Králové nad 
Labem děkuje všem lidem, organizacím a institucím, kteří se podíleli na realizaci 
prvního komunitního procesu plánování sociálních služeb v území a sestavení 1. 
verze Komunitního plánu. Velmi oceňujeme vaše úsilí, pomoc a praktické podněty 
přispívající k řešení této problematiky, které jsme díky dobré spolupráci mohli 
společně zúročit právě do  podoby tohoto Komunitního plánu. 
 
 
 
 
Přílohy: 
 
Důkazní složka* 
 
 
 
 
 
* „Důkazní složka“ je soubor nepublikovaných příloh Komunitního plánu, které jsou pro 
zájemce po předešlé dohodě k nahlédnutí na Odboru sociálních věcí města Dvora Králové 
nad Labem, kde jsou tyto materiály uloženy. Součástí tohoto materiálu jsou např. dokumenty 
týkající se průběhu a výstupů průzkumu potřeb, analýza stávajícího stavu poskytovaných 
služeb, informační materiál o poskytovaných službách, zápisy z pracovních skupin, další 
informační a propagační materiály apod. 


