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I. 

 
Obecný úvod 

 
Proces plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Dvůr Králové nad Labem 
sleduje primárně nejen snahu o zapojení všech zúčastněných stran do široké diskuze o 
budoucí podobě sociálních služeb, ale také snahu o zapojení všech obcí a občanů v celém 
správním obvodu. 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  procesu, vyjednáváním a komunikací v pracovních skupinách jsme 
získali 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  plánem a snaha o optimalizaci sítě 
poskytovaných sociálních služeb ve správním obvodu města Dvůr Králové nad Labem.  

Struktura aktualizované sítě služeb vychází ze zjištěných potřeb uživatelů a snaží se jim 
průběžně, co nejvíce a v reálném čase přibližovat právě pomocí cyklicky se opakujícího 
procesu  plánování sociálních služeb.  

Reálnost úspěchu je závislá na stávajícím potenciálu poskytovatelů a jejich schopnosti 
reagovat na měnící se poptávku veřejnosti, na vyhledávání a získávání dalších finančních 
zdrojů a míře objektivity při stanovování cílů a aktivit, které by měly být v rámci plánu 
naplněny. Takový je i záměr Plánu rozvoje sociálních služeb.  
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II. 
 

Působnost při zajišťování sociálních služeb dle § 92, 94 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách v platném znění 

 
 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností 
  
a) zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba a je v takové situaci, kdy 
neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby 
nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu; místní příslušnost se řídí místem trvalého 
nebo hlášeného pobytu osoby, 
  
b) koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám 
ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo 
výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a 
osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností; přitom spolupracuje se 
zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, 
Probační a mediační službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými 
celky, 
  
c) na základě oznámení zdravotnického zařízení podle zvláštního právního předpisu zjišťuje, 
zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a 
zprostředkovává možnost jejich poskytnutí; v případě, že nelze služby sociální péče osobě 
poskytnout, sděluje neprodleně tuto skutečnost zdravotnickému zařízení, ve kterém je osoba 
umístěna. 
 
Obec 
 
a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém 
území,  
b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na 
svém území,  
c) spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování 
pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou,  
d) může zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, 
poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány 
sociální služby. 
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III. 
 

Vize rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu Dvůr Králové nad Labem 
 
 

Sociální služby, které budou vycházet z potřeb obyvatel ve správním obvodu, budou 
provozovány v souladu se standardy kvality sociálních služeb, a to efektivně, kvalitně, 
odborně, bezpečně a budou pro obyvatele v území místně, časově a finančně dostupné. 

 

IV. 

Principy 
 
 

Plánování sociálních a souvisejících služeb ve správním obvodu Dvůr Králové nad Labem je 
postaveno na těchto principech: 
 
Posílení principů občanské společnosti 
Každý má právo starat se o věci veřejné a společné. Plánování je z principu napojeno na 
město, na samosprávu obce. Mnoho poskytovatelů a všichni uživatelé jsou mimo rámec 
úřadu. Je nutné, aby zastupitelé vnímali subjekty poskytující sociální služby a další účastníky  
plánování jako rovnocenné partnery. Plánování propojuje aktivitu a potřeby občanů 
s rozhodováním samosprávy. 
 
Rovnost mezi všemi účastníky 
Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován. Organizace a procesy plánování musí zajistit 
všem účastníkům rovnost postavení a hlasu v průběhu všech jednání. Jedině pak je možná 
spolupráce, při níž jsou ke společnému prospěchu využity jedinečné znalosti, zkušenosti, 
dovednosti a nakonec i formální a mocenská postavení jednotlivců. 
 
Vše je veřejné 
Plánování sociálních služeb se zabývá věcmi veřejnými. Informace o dění v plánování jsou 
veřejně dostupné a jednání jsou otevřená. Informace o průběhu a výstupech plánování jsou 
veřejnosti aktivně předávány v průběhu celého procesu. 
 

V. 
Východiska 

 
1. První verze Plánu sociálních služeb Dvůr Králové nad Labem 

2. Průzkum potřebnosti sociálních služeb 

V červnu 2006 se uskutečnil průzkum sociálních potřeb. Byl realizován v 15 regionech 
Královéhradeckého kraje. Ve správním obvodu města Dvůr Králové nad Labem se uskutečnil 
na území města a téměř ve všech obcích správního obvodu formou dotazníkového šetření.  
Cílem průzkumu bylo zjistit, jaké nepříznivé životní situace potřebují občané nejčastěji řešit, 
tedy jaké služby jsou občany považovány za potřebné a mohly by zlepšit jejich sociální 
situaci. Dále si průzkum kladl za cíl zjistit, jakými informačními toky se občané nejčastěji 
dozvídají o možnostech řešení jejich nepříznivé sociální situace.  
Dotazníky byly specifikovány pro šest cílových skupin obyvatelstva. Bylo osloveno 187 
seniorů ve věku nad 65 let, 97 zdravotně postižených občanů do 65 let (ZTP), 94 rodin 
s dětmi mladšími 6 let, 25 občanů nad 18 let s rizikovým stylem života, 79 příslušníků  
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národnostních a etnických menšin, 109 respondentů ve věku 15 – 26 let. Z celkového počtu 
bylo 55,7% oslovených žen a 44,3% mužů. 47,6% dotazovaných zastupovalo město Dvůr 
Králové nad Labem, 52,4% obce správního obvodu. 

 

Závěry vyplývající z průzkumu potřebnosti sociálních služeb 
 
Respondenti z řad seniorů (nad 65 let) nejvýrazněji prosazují potřebu věnovat se zálibám. 
Podobně často jsou vnímány potřeby setkávat se s dalšími vrstevníky. Další konkrétní 
požadavek je na službu donášky oběda do domácnosti. Přestože téměř 59% dotázaných nemá 
potřebu tuto otázku řešit, 20% tuto potřebu řeší často. Jedná se především o malé obce, kde 
není poskytována pečovatelská služba.  
O pomoc se nejčastěji obrací na vlastní rodinu. Lékař se stává rovněž výrazným 
potencionálním zdrojem pomoci. Rodina se projevuje jako primární zdroj pomoci u osob z 
malých obcí. Městská populace seniorů uvádí širší možnosti pomoci, které dotazovaní 
považují za žádoucí a potřebné.  
Mezi hlavní bariéry v přístupu k pomoci řadí senioři nedůvěru k cizím lidem a také 
nedostatek informací o tom, kterou pomoc by mohli využít. Senioři nejvíce vyžadují 
dostupnost služeb přímo v místě svého bydliště, což se projevuje obzvláště v případě městské 
populace.  
Téměř polovina dotázaných je ochotna platit za poskytované služby alespoň částečně ze 
svých zdrojů. Tato ochota je nejvyšší u městského obyvatelstva.  
 
Nejčastější potřebou zdravotně postižených je zajištění kompenzačních pomůcek. Velmi 
malou potřebu však vidí oslovení respondenti v pomoci při hledání zaměstnání a při 
vzdělávání a přípravě na zaměstnání.  
Pomoc by nejčastěji zdravotně postižení opět hledali v rodině, u lékaře.  
Množství bariér v přístupu k pomoci je u zdravotně postižených zmiňováno více než u jiných 
cílových skupin. Ve velké míře dotazovaní respondenti uvádějí překážky v podobě stavebních 
bariér, ale také finanční překážky, nedůvěru k cizím lidem a nedostatek informací.  
Necelá třetina respondentů uvádí, že je ochotna za službami dojíždět mimo své bydliště, 
nejméně ochotné je opět městské obyvatelstvo. Polovina všech dotázaných je ochotna za 
služby platit alespoň část jejich ceny ze svých prostředků.  
 
V cílové skupině rodin s dětmi (do 6 let) nedochází k výrazné převaze určité konkrétní 
potřeby. Mezi potřeby, které potřebují respondenti řešit „často“, se řadí zejména zajištění 
vhodné činnosti mimo domov, velká část rodin cítí potřebu řešit péči o dítě a jeho výchovu.  
Rodiny s dětmi by se nejčastěji obracely s prosbou o pomoc na širší rodinu, důležitými zdroji 
pomoci se ale také stávají mateřské školy.  
Nejcitelnější bariéru v přístupu k pomoci vidí rodiny s dětmi v nedostatku informací. Rodiny 
s dětmi jsou relativně nejochotnější dojíždět za službami mimo své bydliště, ale většinu těchto 
odpovědí uvádí dotazovaní z malých obcí. Naopak městské obyvatelstvo je v této otázce 
velmi vyhraněné a vyžaduje ze dvou třetin dostupnost služeb přímo v místě bydliště.  
 
Z hlediska potřeb se projevuje nejvyhraněněji skupina respondentů s rizikovým stylem 
života, u nichž se většina subjektivně vnímaných potřeb orientuje směrem ke zlepšení 
finanční situace a k pomoci s nalezením zaměstnání.  
Potencionálním zdrojem pomoci zde není (jako u jediné cílové skupiny) na prvním místě 
rodina, ale sousedé a známí, tedy nejužší sociální sítě respondenta.  
Za hlavní překážky ve využití pomoci je považován nedostatek finančních prostředků na 
jejich uhrazení.  
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Relativně nejvíce je potřeba u této cílové skupiny počítat s nedůvěrou k cizím osobám jakožto 
bariérou využití pomoci.  
V otázce ochoty platit za služby pak patří k nejsilnějším zastáncům názoru, že by služby měly 
být zcela zdarma.  
 
U skupiny etnických a národnostních menšin se projevuje jako nejsilnější potřeba pomoci 
v oblasti znalosti jejich práv, povinností a fungování úřadů. Naopak není jako závažný 
problém pociťována otázka schopnosti domluvit se v češtině a související otázka potřeby 
tlumočení při jednání s institucemi.  
Poměrně výrazná však může být do budoucna potřeba doučování dětí a pomoc s jejich 
přípravou do školy. O pomoc by se nejčastěji příslušníci etnických a národnostních menšin 
obraceli opět na rodinu, ale podobně výrazným zdrojem pomoci jsou úřady (romský poradce). 
Hlavní překážky ve využívání pomoci spatřují dotázaní v nedostatku informací. Ochota 
dojíždět za službou nijak nevybočuje z průměru u ostatních cílových skupin, jsou však 
poměrně vysoké rozdíly v názorech městského obyvatelstva a obyvatelstva malých obcí.  
Naopak v otázce ochoty za služby platit patří k výraznějším zastáncům myšlenky, že služby 
by měly být zcela zdarma.  
 
Skupina mládeže do 26 let vykazuje velkou šíři a nejednostrannost potřeb. Převažují však 
problémy spojené s komunikací, tedy potřeba možnosti svěřit se někomu se svými problémy. 
Mládež rovněž silně pociťuje potřebu věnovat se zálibám a koníčkům.  
Jako primární zdroj pomoci figuruje s převahou rodina a další blízké osoby (také spolužáci). 
Jako zdroj pomoci zde figuruje také internet.  
Hlavní bariéry jsou spatřovány v nedostatku informací. Mládež do 26 let se jeví z hlediska 
ochoty za službami dojíždět jako nejmobilnější, pouze třetina respondentů vyžaduje 
dostupnost služeb v místě bydliště.  
V otázce ochoty platit za služby však nelze vysledovat výrazný generační posun vůči generaci 
současných rodičů s dětmi.  
 
Celkově lze říci, že většina dotazovaných skupin respondentů pociťuje bariéry v 
přístupu k pomoci na straně nedostatku informací. Je nutno také počítat s faktem, že 
významné procento respondentů v cílových skupinách považuje za bariéru v přístupu k 
pomoci nedůvěru k cizím lidem a obavy ze ztráty soukromí.  
Průzkum potvrzuje některá známá fakta o informačních tocích, například, že cílová skupina 
seniorů (nad 65 let) má velké rezervy ve využívání moderních informačních nástrojů 
(internet) a spoléhá se především na osobní kontakt s pracovníky městských a obecních úřadů. 
Podobně však na tom jsou i etnické a národnostní menšiny a skupina osob s rizikovým stylem 
života. Mladé rodiny s dětmi (do 6 let) a mládež (do 26 let) se v těchto charakteristikách 
výrazně liší.  
U všech skupin se projevuje relativně vysoké zastoupení informačních tištěných letáků 
distribuovaných do poštovních schránek jako pravidelně využívaný zdroj informací. Podobně 
důležitým a pravidelně využívaným zdrojem informací je pro všechny cílové skupiny obecní 
zpravodaj (Noviny královédvorské radnice) a regionální noviny.  
Celkově lze tedy zdůraznit přetrvávající potřebu tištěných médií, která se dostanou lidem „až 
do ruky“. Míra využívání elektronických médií je nejvyšší u mladé generace včetně 
současných rodičů dětí do 6 let. Do budoucna míra využívání elektronických informačních 
kanálů dozajista poroste vzhledem k postupnému stárnutí mladších věkových skupin do věku 
rodičovství a vzhledem k postupnému snižování počtu osob, které na elektronický způsob 
komunikace nejsou dlouhodobě zvyklé.  
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3. Průzkum potřebnosti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále NZDM) 

Na základě usnesení č. 874/2006 – 116. RM ze dne 19.10.2006 byl organizací RIAPS Trutnov 
proveden ve Dvoře Králové nad Labem průzkum za účelem aktuálního zmapování rizikových 
dětí a potřebnosti NZDM. 

Průzkum byl uskutečněn formou dotazníkového šetření a kontaktováním dětí v rámci 
terénního programu. Zmapování bylo zaměřeno na dvě věkové kategorie dětí a mládeže, a to 
ve věku 11 – 14 let a 15 – 21 let. Dotazníkové šetření bylo realizováno na ZŠ a SŠ (celkem 
360 respondentů), šetření v terénu (park, náměstí, okolí fotbalového hřiště aj. - 60 
respondentů) a z dat kurátora pro mládež a z agendy sociálně právní ochrana dětí MěÚ Dvůr 
Králové nad Labem.  

Závěry z průzkumu potřebnosti NZDM 
Z výsledků průzkumu vyplynulo, že 79% dětí ve věku 11 – 14 let a 85,5% mládeže ve věku 
15 – 21 let tráví svůj volný čas venku s kamarády, což může být odrazový můstek pro 
zařazování se do patologických skupin mládeže, která svůj volný čas tráví závadným 
způsobem. Na otázku účasti v klubu pozitivně odpovědělo 38% dotazovaných mladší 
kategorie, stejně tak ve starší kategorii. V mladší věkové kategorii se jedná o téměř 100 
potencionálních zájemců, ve druhé o 60. Na základě výsledků průzkumu se jeví zřízení 
NZDM ve Dvoře Králové nad Labem jako potřebné. 

4. Informovanost o nabídce sociálních služeb a služeb souvisejících 

Od r. 2004, kdy byl schválen první  komunitní plán rozvoje sociálních služeb, se zkvalitnila 
oblast informování veřejnosti o sociálních službách. Informace o poskytovatelích sociálních 
služeb a služeb souvisejících byly od r. 2005 pravidelně zveřejňovány v Novinách 
královédvorské radnice (dále NKR) - každý měsíc jeden poskytovatel. V polovině roku 2006 
byl vydán souhrnný Katalog organizací poskytujících sociální služby pro občany 
Královédvorska, který byl distribuován do všech domácností města spolu s NKR zdarma. 
Katalog byl distribuován na všechny obce správního obvodu. 

V lednu 2007 vydala Pečovatelská služba města Dvůr Králové nad Labem (dále jen PS) 
samostatnou brožuru s názvem Pečovatelská služba (distribuce do všech domácností města a 
na obecní úřady), ve které objasňuje účel poskytovaných služeb, a nový ceník v souladu 
s novým zákonem č. 108/2006 o soc. službách, platný od 1.1.2007. PS má na webových 
stránkách města, v sekci sociální služby, uveřejněny podrobné informace.  

O své činnosti informují prostřednictvím NKR i další poskytovatelé - Farní charita, Domov 
sv. Josefa, Domov důchodců nebo organizace související se sociální oblastí - Mateřské 
centrum Žirafa, Královédvorská Arnika, Klub důchodců Žireč aj. 

Kompletní přehled sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí je zveřejněn na 
internetu www.dvurkralove.cz v sekci sociální služby – Přehled soc. služeb (stejný text jako 
v tištěném katalogu).  
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VI. 
Sociodemografická analýza 

 
Ve správním obvodu Dvůr Králové nad Labem se nachází celkem 28 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 – 16 454, nejméně 
v obci Stanovíce - 75 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. 

Výše uvedeným údajům odpovídá i věkové složení obyvatelstva. Nejčastěji věkově 
zastoupená skupina je 60 let a více, z toho plyne předpoklad větších  požadavků na 
sociální služby v příštím desetiletí. Další v pořadí jsou skupiny 31-40, 41-50, 51-60 let. 
Mezi těmito skupinami jsou jen nepatrné rozdíly.  
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Počet obyvatel podle věku ke dni 18.6.2007 

 Zdroj: Evidence obyvatel (systém VERA) 
 
    Počet osob ve správním obvodu pobírající příspěvek na péči 

Příspěvek na péči ke dni 18.6.2007 do 18 let nad 18 let 
1. stupeň závislosti  350 
2. stupeň závislosti  236 
3. stupeň závislosti 47 31 
4. stupeň závislosti 1 3 

Celkem přiznaných příspěvků dle 
věkových kategorií 

48 620 

Celkem všech přiznaných příspěvků na 
péči 

668 

Celkem příspěvků v řízení 125 
    Zdroj:odbor ŠKS 
 
 

Obec, město       Počet 
obyvatel 

Muži Ženy 00-
10 

11-
15 

16-
20 

21-
30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

60 a 
více 

Bílá Třemešná 1338 678 660 141 82 74 206 192 157 178 298 
Bílé Poličany 160 83 77 13 11 6 15 26 14 30 45 
Borovnice 452 230 222 37 25 35 66 71 45 74 89 
Borovnička 195 96 99 20 9 12 25 33 21 27 48 
Dolní Brusnice 345 176 169 35 24 32 43 66 39 53 53 
Doubravice 377 190 187 33 24 22 55 47 32 59 105 
Dubenec 715 352 363 84 44 51 95 129 96 93  123 
Dvůr Králové 
nad Labem 

16454 7981 8471 1451 784 1090 2286 2632 1866 2705 3640 

Horní Brusnice 454 238 216 31 24 39 59 72 55 75 99 
Hřibojedy 199 100 99 14 18 11 20 42 20 33 41 
Choustníkovo 
Hradiště 

593 287 306 41 45 36 74 91 74 93 139 

Kocbeře 505 249 256 50 30 30 67 83 54 94 97 
Kohoutov 244 129 115 27 13 13 30 45 21 41 54 
Kuks 247 128 119 24 19 13 36 48 31 33 43 
Lanžov 188 86 102 10 8 10 36 20 23 33 48 
Libotov 171 82 89 13 8 10 27 28 22 36 27 
Litíč 131 57 74 19 8 13 13 28 17 12 21 
Mostek 1322 680 642 92 65 78 172 232 130 261 292 
Nemojov 555 274 281 52 29 31 80 78 71 90 124 
Stanovice 75 37 38 10 4 3 9 9 8 20 12 
Trotina 77 40 37 11 3 7 5 11 11 9 20 
Třebihošť 395 204 191 36 26 24 59 50 54 49 97 
Velký Vřešťov 213 104 109 25 8 17 29 38 29 29 38 
Vilantice 194 96 98 21 9 7 31 35 15 23 53 
Vítězná 1393 707 686 151 83 85 212 220 180 182 280 
Vlčkovice 
v Podkrkonoší 

410 206 204 48 29 24 51 75 57 40 86 

Zábřezí-Řečice 135 63 72 11 8 9 16 24 27 27 13 
Zdobín 100 44 56 11 5 5 13 18 10 12 26 
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Dvůr Králové nad Labem 

 
Dvůr Králové nad Labem je za Trutnovem druhým největším městem okresu a pátým 
největším v Královéhradeckém kraji. Dlouhodobým demografickým trendem bylo celkové 
snižování počtu obyvatel, přirozenou cestou. Změna podmínek po roce 1989, související 
s novou společenskou situací a změnou životního stylu, má za následek pozvolný úbytek 
obyvatel a stárnutí populace. Stále větší poměr ve společnosti tak získávají lidé důchodového 
věku. V roce 2005 nastala na celorepublikové úrovni zásadní změna, vedle kladného 
migračního salda začal stoupat i počet narozených dětí. 
 
K 31. 12. 2005 žilo ve Dvoře Králové nad Labem 16 111 obyvatel. Od devadesátých let 
minulého století se, v souladu s celorepublikovými tendencemi, počet obyvatel trvale snižuje. 
Záporné hodnoty má přirozený přírůstek i migrační saldo. Výjimku tvořil rok 2004, kdy se 
díky migračnímu přírůstku počet obyvatel ve městě nepatrně zvýšil. V následujícím roce už 
migrační saldo bylo záporné, ale jeho hodnota jen těšně klesla pod nulovou hodnotu. Celkově 
však v současné době nekoresponduje pokračující celkový úbytek obyvatelstva ve Dvoře 
Králové nad Labem s republikovým ani krajským trendem a dosahuje stále negativních 
hodnot. 

Tabulka č. 2: Pohyb obyvatel (údaje k 31. 12.) 

Rok Živě  
narození Zemřelí Přirozený 

přírůstek
Přistě- 
hovalí 

Vystě- 
hovalí 

Migrační 
saldo 

Celkový 
přírůstek

2005 146 195 -49 284 291 -7 -56 
2004 142 186 -44 305 244 61 17
2003 146 191 -45 199 274 -75 -120
2002 147 198 -51 225 225 0 -51
2001 144 186 -42 196 238 -42 -84
2000 131 211 -80 172 201 -29 -109
1999 137 184 -47 194 206 -12 -59
1998 143 209 -66 210 215 -5 -71

Zdroj: Český statistický úřad 
 
 
Věková struktura obyvatelstva je utvářena základními demografickými procesy - porodností, 
úmrtností a migrací. Jedním z ukazatelů věkové struktury obyvatelstva je index stáří (počet 
obyvatel nad 64 let na 100 dětí ve věku 0-14). Z hlediska věkového složení obyvatel se 
pozvolna zvětšuje rozdíl mezi poměrem obyvatel v předproduktivním věku (0-14 let), 
produktivním (15-64 let) a poproduktivním věku (65 a více let). Tomuto trendu odpovídá i 
rostoucí hodnota indexu stáří, která se od roku 2001 zvýšila téměř o 11 bodů. 
  
 

Tabulka č. 3: Vývoj indexu stáří (údaje k 31. 12.) 
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 
Dvůr Králové 
nad Labem 

97,3 101,4 102,6 104,4 108,2

KHK 90,6 92,9 95 97,5 100,3
Zdroj: Český statistický úřad 
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VII. 
 

Analýza stávajícího stavu poskytovatelů sociálních služeb dle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a služeb souvisejících se sociální 

oblastí, v území správního obvodu 
 
1. Obecná východiska 
Na území správního obvodu Dvůr Králové nad Labem sídlí 6 poskytovatelů sociálních 
služeb dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách v platném znění (viz. tabulky), jejichž 
zřizovateli jsou: město Dvůr Králové nad Labem, Královéhradecký kraj, Diecézní charita 
Hradec Králové, Diakonie ČCE, Biskupství královéhradecké a v jednom případě se jedná o 
obecně prospěšnou společnost. 

 
 

Diakonie ČCE, středisko Dvůr Králové nad Labem 
Zřizovatel: Diakonie ČCE 

Typ služby dle z. č. 108/2006 Sb. Cílová skupina Dosah služeb 
Pečovatelská služba - senioři 

- zdravotně postižení 
správní obvod 

Domov pro seniory - senioři 
- zdravotně postižení 

správní obvod 

Domov se zvláštním režimem - nemocní Alzheimerovou 
chorobou nebo jinou formou 
demence 

Královéhradecký kraj 

Denní stacionář - senioři správní obvod 
Ježkův dům, Doubravice 
Zřizovatel: Diakonie ČCE, tech. zázemí obec Doubravice 
Pečovatelská služba - senioři 

- zdravotně postižení 
Doubravice, přilehlé obce

 
 

Pečovatelská služba - kapacitní údaje, provozní výdaje a příjmy 

rok Celková 
kapacita 

Využitelnost 
služby 
Počet osob /  % 

Náklady na zajištění 
služby v Kč 

Výdaje na  1 
uživatele 
v Kč/rok 

Finanční zdroje 
částka/zdroj  
(v tisících Kč) 

 
2006 

 
230 

 
227/ 93 % 

 

 
3 583 469 

15 580/rok 
  1 298/měsíc 
 

 

1 418  úhrady klientů
1 510 dotace KHK 
   140   město 
     28   obce 

 
  2007 * 

 
216 

 
 

205/ 95 % 

 
 

3 848 000 

17 815/rok 
  1 485/ měsíc 
 

 

1 730  úhrady klientů
1 148  dotace MPSV 
   400   dotace KHK 
   100   město 
     35   obce 

 
    2008 ** 

 
216 

 

 
216/ 100 % 

 
4 120 000 

19 074/rok  
  1 590/měsíc 
 

 

1 900  úhrady klientů
1 450  dotace MPSV 
    570   dotace KHK 
    150   město 
      50   obce 
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Domov pro seniory - kapacitní údaje, provozní výdaje a příjmy 

rok Celková 
kapacita 

Využitelnost 
služby 
Počet osob / % 

Náklady na zajištění 
služby v Kč 

Výdaje na  1 
lůžko v Kč 

Finanční zdroje 
částka/zdroj 
(v tisících Kč) 

 
2006 

 
24 

 
29/ 98% 

 
4 645 806 

193 575/rok 
  16 131/měsíc 

1 997  úhrady klientů 
2 262 dotace KHK 
   387  ostatní  

 
  2007 * 

 
24 

 
27/ 98% 

 
4 997 000 

208 208/rok 
  17 350/měsíc 

2 104  úhrady klientů 
1 324  příspěvek na péči 
   900  dotace MPSV 
   160  dotace KHK 
   509  ostatní 

 
   2008 ** 

 
24 

 

 
27/ 98% 

 
5 400 000 

225 000/rok 
  18 750/měsíc 

2 200  úhrady klientů 
1 580  příspěvek na péči 
   990  dotace MPSV 
   430  dotace KHK 
   200  ostatní 

 
 

Domov se zvláštním režimem - kapacitní údaje, provozní výdaje a příjmy 

rok Celková 
kapacita 

Využitelnost 
služby 
Počet osob / % 

Náklady na zajištění 
služby v Kč 

Výdaje na  1 
lůžko v Kč 

Finanční zdroje 
částka/zdroj 
(v tisících Kč) 

 
2006 

 
10 

 
14/ 96% 

 
2 996 960 

299 696/rok 
  24 975/měsíc 

1 245  úhrady klientů 
1 381  dotace KHK 
   371   ostatní 

 
   2007  * 

 
10 

  
13/ 96% 

 
2 998 000 

299 800/rok 
  24 983/měsíc 

1 020  úhrady klientů 
   780  příspěvek na péči 
   500  dotace MPSV 
   554  dotace KHK 
   144  ostatní 

 
    2008 ** 

 
10 

 

 
13/  96% 

 
3 300 000 

330 000/rok 
  27 500/měsíc 

1 050  úhrady klientů 
   800  příspěvek na péči 
   550  dotace MPSV 
   600  dotace KHK 
   300  ostatní 

 
 

Denní stacionář - kapacitní údaje, provozní výdaje a příjmy 

rok 

Celková  
 kapacita 
(maximální 
denní) 

Využitelnost 
služby 
Počet osob / % 

Náklady na zajištění 
služby v Kč 

Výdaje na  1 
uživatele 
v Kč/rok 

Finanční zdroje 
částka/zdroj 
(v tisících Kč) 

 
2006 

 
6 

 
14/ 75 % 

 
430 000 

 
71 000 

 

143  úhrady klientů 
127  dotace KHK 
160  město 
  

 
  2007 * 

 
6 

 
13/ 80% 

 
456 000 

 
76 000 

 

145  úhrady klientů 
  50  dotace MPSV 
  50  dotace KHK 
100  město 
111  ostatní 

 
    2008 ** 

 
6 
 

 
14/ 90 % 

 
490 000 

 
82 000  

157  úhrady klientů 
  90  dotace MPSV 
  80  dotace KHK 
150  město 
  33  ostatní 
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* Doplněné finanční údaje za rok 2007 vycházejí z výsledků  k 30.6.2007 a v průběhu 
2. pololetí se mohou měnit (v závislosti na výsledku námitkového řízení o výši dotace u 
krajského úřadu). 
** odhad 
 
 
 

Domov důchodců 
Zřizovatel: Královéhradecký kraj 

Typ služby dle 
z. č. 108/2006 
Sb. 

Cílová skupina Dosah služeb 

Domov pro 
seniory 

- senioři 
 

Královéhradecký 
kraj 

 
 

 

rok Celková 
kapacita 

Využitelnost  
služby 

Náklady na 
zajištění služby 
v  Kč 

Výdaje na  1 
lůžko v  
Kč/měsíc 

Finanční zdroje 
v tis. Kč 
Částka/zdroj 
(v tisících Kč) 

 
2005 

 
80 

 
79,1 tj. 98,89 % 

 
16 172 000 

 
17 059 

10 344 KHK  
  5 897 klienti  
     158 ostatní  

 
2006 

 
80 

 
78,3 tj. 97,86 % 

 
17 592 000 

 
18 794 

11 240 KHK 
  6 242 klienti 
     275 ostatní 

 
 

2007 

 
 

80 

 
 

79,1 tj. 98,89% 

 
 

18 676 000 

 
 

  19 700 

6 800 MPSV 
1 049 KHK 
6 200 klienti 
3 477  př. na péči 
1 000 zdrav. poj. 
   150 ostatní 

 
2008 

 
80 

 
79,1 tj. 98,89 % 

 
19 289 000 

 
20 347 

6 840 MPSV 
1 923 KHK 
6 300 klienti 
3 206 př. na péči 
    960 zdrav.poj. 
      60 ostatní 

* obložnost (nemůže být 100% - na uvolněné lůžko nenastoupí klient druhý den) 
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Domov sv. Josefa 
Zřizovatel: Oblastní charita Červený Kostelec 

Typ služby dle 
z. č.108/2006 Sb.

Cílová skupina Dosah služeb 

Odborné sociální 
poradenství 

- zdravotně 
postižení RSM a 
rodinní příslušníci

 
celá ČR 

Odlehčovací 
služby 

 
 
- zdravotně 

postižení RSM 

celá ČR 

Domovy pro 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

celá ČR 

Chráněné bydlení celá ČR 
 

Odborné sociální poradenství - kapacitní údaje, provozní výdaje a příjmy 

rok 
Celková 
kapacita 
osob 

Využitelnost 
služby 
Počet osob /  % 

Náklady na 
zajištění 
služby v Kč 

Výdaje na  1 
osobu v Kč/rok 

Finanční zdroje 
v tis.Kč 
Zdroj / částka 
(v tisících Kč) 

 
2006 

 
220 

 
220/100 

 
95 500 

 
434 

25 dotace 
30 uživatel 
40,5 dárci 

 
2007 

 
220 

 
220/100 

 
103 800 

 
472 

30 dotace 
35 uživatel 
38,8 dárci 

 
2008 

 
220 

 
220/100 

 
109 000 

 
495 

32 dotace 
37 uživatel 
40 dárci 

 

 

Odlehčovací služby - kapacitní údaje, provozní výdaje a příjmy 

rok 
Celková 
kapacita 
(lůžka) 

Využitelnost 
služby 
Počet osob /  % 

Náklady na 
zajištění služby 
v Kč 

Výdaje na  1 
lůžko v Kč 

Finanční zdroje 
v tis.Kč 
částka/zdroj 
(v tisících Kč) 

 
 

2006 

 
 
7 

 
 

68/100 

 
 

3 960 000 

 565 714/rok  
   47 143/měsíc 

2 205 MPSV 
    80 dotace obce  
   474 uživatelé 
   958 dárci 
   243 vl. fondy 

 
 

2007 

 
 
7 

 
 

68/100 

 
 

4 114 900 

587 843/rok 
  48 987/měsíc 

1 955 MPSV 
  100 dotace obce 
   850 uživatel 
   966,6 dárci 
   243 vl. fondy 

 
 

2008 

 
 
7 

 
 

68/100 

 
 

4 321 000 

617 286/rok 
   51 440/měsíc 

2 053 MPSV 
   105 dotace obce 
   892 uživatel 
1 028 uživatel 
   243 vl.fondy 
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Domovy pro osoby se zdravotním postižením - kapacitní údaje, provozní výdaje a příjmy 

rok 
Celková 
kapacita 
(lůžka) 

Využitelnost 
služby 
Počet osob/  % 

Náklady na 
zajištění 
služby 
v tis.Kč 

Výdaje na  1 
lůžko 
v tis.Kč 

Finanční zdroje 
tis. Kč 
částka/zdroj 
(v tisících Kč) 

 
2006 

 
14 

 
14/100 

 
8 417 000 

601 214/rok 
  50 101/měs. 

2 723 dot. celk. 
    964 uživatel 
4 244,5 dárci 
   485,5 vl.fondy    

 
 

2007 

 
 

14 

 
 

14/100 

 
 

8 087 400 

577 671/rok 
  48 139/měsíčně 

3 880 MPSV 
   120 dot. obce   
1 929,4 uživatel 
1 673 dárci 
   485 vl. fondy   

 
 

2008 

 
 

14 

 
 

14/100 

 
 

8 998 700 

642 764/rok 
  53 564/měsíčně 

4 152 MPSV 
   260 dot. obce 
2 210,7 uživatel 
1 890 dárci 
   486 vl.fondy    

 

 

Chráněné bydlení - kapacitní údaje, provozní výdaje a příjmy 

rok 
Celková 
kapacita 
(lůžka) 

Využitelnost 
služby 
Počet osob /  % 

Náklady na 
zajištění služby 
v Kč 

Výdaje na  1 
lůžko v Kč 

Finanční zdroje 
v tis.Kč 
částka/zdroj 
(v tisících Kč) 

2006  
2byty/4 lůžka 

 
2/50 

 
171 100 

 
42 775 

  55,1 dotace 
110,5 uživatel 
    5,5 dárci 

2007  
2 byty/4 lůžka 

 
4/100 

 
229 500 

 
57 375 

112 dotace 
112,5 uživatel 
    5 dárci   

2008  
2 byty/4 lůžka 

 
4/100 

 
241 000 

 
60 250 

117 dotace 
118 uživatel 
    6 dárci 

 

Farní charita 
Zřizovatel: Biskupství královéhradecké 

Typ služby dle 
z. č.108/2006 Sb.

Cílová skupina Dosah služeb 

Odborné sociální 
poradenství 

- osoby v tíživé 
sociální situaci 

správní obvod 

Osobní asistence - zdravotně 
postižení 

správní obvod 

 
Odborné poradenství - kapacitní údaje, provozní výdaje a příjmy 

rok Celková 
kapacita 

Využitelnost 
služby 
Počet osob / %

Náklady na 
zajištění 
služby v Kč 

Výdaje na 1 
uživatele v Kč 

Finanční zdroje 
částka/zdroj 
(v tisících Kč)  

 
 

2006 

 
 

610 

 
 

90% 

 
 

430 000 

 
 

705 

30,1 MPSV 
20 KHK 
45 město 
30 diecezní charita 
30 Tříkrálová sbírka 
  4 ostatní obce 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

33 MPSV 
50 KHK 
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2007 

 
820 

 
90% 

 
480 000 

 
585 

50 město 
18 Jaroměř 
  5 Hořice 
10 Tříkrálová sbírka 
17 ostatní obce 
 

2008 820 90% 801 000 977 561 MPSV 
100 Kraj  
  91 města a obce  
  49 Tříkrálová sbírka 

 

 

Osobní asistence - kapacitní údaje, provozní výdaje a příjmy 

rok Celková 
kapacita 

Využitelnost 
služby 
Počet osob /  
% 

Náklady na 
zajištění 
služby v Kč 

Výdaje na  1 
uživatele v Kč 

Finanční zdroje 
částka/zdroj 
(v tisících Kč) 

2006 0 0 0 0 0 
 

2007 
 

16 
 

80% 
 

260 000 
 

16 250/rok 
100 město 
100 KHK 
  60 klienti 

2008 26 80% 1 469 900 56 535/rok 1 029 MPSV  
   150 KHK 
   122 město, obec  
     20 Tříkrálová sbírka 

 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad 
Labem 

Zřizovatel: Město Dvůr Králové nad Labem 
Typ služby dle 
z. č.108/2006 Sb.

Cílová skupina Dosah služeb 

Pečovatelská 
služba 

- senioři 
- zdravotně 
postižení 
- rodiny s dětmi 

správní obvod 
Dvůr Králové 
nad Labem, 
Bílá Třemešná, 
Dolní Brusnice 

 
Kapacitní údaje, provozní výdaje a příjmy 

rok Celková kapacita 
Využitelnost 
služby 
Počet osob / % 

Náklady na 
zajištění 
služby v Kč 

Výdaje na  1 
uživatele v Kč 

Finanční zdroje 
částka/zdroj 
v tis. Kč 

 
2006 

 
170/den 

skutečnost 271/rok 

 
95% 

 
6 312 570 

 
 
 

2 248 /měsíc 
 
(v XII/06 počet 
uživatelů 234) 

4 167 zřizovatel   
     90 KHK 
2 056  vl. zdroje  

 
2007 

 
197/den 

odhad 275/rok 

 
89% 

 
8 677 000 

3 287 /měsíc 
 
(předpoklad 
v XII/07 – 220 
uživatelů) 

6 005 zřizovatel 
  100 KHK 
  100 MPSV 
    25 Most pro život
2 672 vl. zdroje 

 
2008 

 
197/den 

plán 275/rok 

 
95% 

 
8 862 000 

3 211 /měsíc 
 
(předpoklad 230 
uživatelů) 

6 137 zřizovatel 
   100 KHK  
   100 MPSV 
2 725 vl. zdroje 
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PRO BONO PUBLICO, o.p.s. 
Zakladatel: Bc. Ivan Bartoš 

Typ služby dle 
z. č.108/2006 Sb.

Cílová skupina Dosah služeb 

Odborné sociální 
poradenství 

- osoby v tíživé 
sociální situaci 

- děti a mládež 

správní obvod 

 
Poradenství - kapacitní údaje, provozní výdaje a příjmy 

rok Celková 
kapacita 

Využitelnost 
služby 
Počet osob / % 

Roční náklady 
na zajištění 
služby 

Výdaje na  1 
uživatele 

Finanční zdroje 
částka/zdroj 
v tis. Kč 

2006 250 187 / 74,8 % 56 000 224 vlastní činnost 
2007 250 250 / 100% 66 000 264 20 město  

vlastní činnost 
2008 250 250 / 100 % 78 000 312 60 město  

vlastní činnost 
 

Služby související se sociální oblastí 
Mimo organizace poskytující sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, v platném znění, sídlí ve městě další organizace, jejichž činnost se sociální oblastí 
úzce souvisí. Jedná se především o občanská sdružení a svazy. Tyto subjekty provozují 
veřejně prospěšnou činnost určenou občanům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci 
či občanům pomáhají smysluplně trávit volný čas, zajišťují aktivizační činnosti.  

Jedná se o organizace: 

Centrum pro děti a mládež Střelka 
Sídlo: Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem (římskokatolická fara) 

Volný vstup do centra mají všechny děti, které mají chuť trávit volný čas se svými vrstevníky 
a zapojit se do přípravy programu centra. Částečně funguje na principech nízkoprahovosti. 
V současné době žádá Farní charita o registraci na poskytování sociální služby nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež.  

Kapacitní údaje, provozní výdaje a příjmy  

rok Celková 
kapacita 

Využitelnost 
služby 
Počet osob /  % 

Roční náklady na 
zajištění služby v 
Kč 

Výdaje na  1 
klienta v Kč/ 
rok 

Finanční zdroje 
Zdroj / částka 
(v tisících Kč) 

 
2006 

 
40 

 
40/100% 

 
51 269  

 
1 282 

25 město  
25,1 Tříkrálová sbírka 

 
2007 

 
50 

 
50/100% 

 

 
125 000  

 
2 500 

25 město 
50 KHK soc. 
30 Tříkrálová sbírka  
20 KHK školství 

 
2008 

 
65 

 
65/100% 

 

 
  845 500 

 
13 008 

592 MPSV  
100 KHK 
  92 město a obce  
  62 Tříkrálová sbírka   

V projektu podaném MPSV počítá Farní charita, po konzultacích s okolními nízkoprahovými zařízeními, 
s pracovními úvazky 3,5 úv. Po přidělení registrace k poskytování sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež, cca v lednu 2008, bude uskutečněna transformace Centra pro děti a mládež Střelka na Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež Střelka. V práci s uživateli by měli především pracovat kvalifikovaní sociální 
pracovníci. V rámci rozšíření okruhu uživatelů se bude ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad Labem hledat 
vhodný objekt na území našeho města. V roce 2008 se chystá významné zkvalitnění poskytovaných služeb 
našim uživatelům.  
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Klub důchodců v Sadové 
Sídlo: Dům s pečovatelskou službou, Sadová 2755, Dvůr Králové nad Labem 

 
Kapacitní údaje, provozní výdaje a příjmy  

rok Celková 
kapacita 

Využitelnost 
služby 
Počet osob / % 

Roční náklady na 
zajištění služby v 
Kč 

Výdaje na  1 
klienta v Kč 

Finanční zdroje 
Zdroj / částka 
(v tisících Kč) 

 
2006 

 
80 

 
65 

 
43 070 

 
663 

25,5 město 
  4,1 čl. příspěvky 
11,9 spoluúčast členů 
  1,5 převod z min. r. 

 
2007 

 
80 

 
65 

 
45 000 

 
692 

31 město 
  3,9 čl. příspěvky 
10,1 spoluúčast členů  

 
2008 

 
80 

 
60 

 
45 000 

 
750 

30 město 
  3,6 čl. příspěvky 
11,4 spoluúčast členů  

 
 

Klub důchodců Žireč 
Sídlo: Žireč 5 

Kluby důchodců sdružují občany v seniorském věku za účelem smysluplného trávení volného 
času. 

Kapacitní údaje, provozní výdaje a příjmy  

rok Celková 
kapacita 

Využitelnost 
služby 
Počet osob /  % 

Roční náklady 
na zajištění 
služby v Kč 

Výdaje na  1 
klienta v Kč 

Finanční zdroje 
Zdroj / částka 
(v tisících Kč) 

 
2006 

 
66 

 
66 

 
57 790 

 
876 

43 město 
  3,45 čl. příspěvky 
  9,5 spoluúčast členů 
  1,9 převod z min. r. 

 
2007 

 
66 

 
66 

 
60 000 

 
909 

40 město 
  4 čl. příspěvky 
16 spoluúčast členů 

 
2008 

 
66 

 
66  

 
65 000 

 
    985  

40 město 
  4,5 čl. příspěvky 
20,5 spoluúčast členů 

 
Kluby důchodců v obcích 

Sídlo: Mostek, Bílá Třemešná, Doubravice 
 

Královédvorská Arnika 
Sídlo: Dukelská 420, Dvůr Králové nad Labem 

Formou dobrovolnické činnosti zpříjemňuje využití volného času osobám v sociálních a ve 
zdravotních zařízeních i v domácnostech. 

Kapacitní údaje, provozní výdaje a příjmy  

rok Celková 
kapacita 

Využitelnost služby 
Počet osob /  % 

Roční náklady na 
zajištění služby v 
Kč 

Výdaje na  1 
klienta v Kč 

Finanční zdroje 
Zdroj / částka 
(v tisících Kč) 

 
2006 

 
100 

 
60/60% 

 
18 551 

 
309 

15 město 
  3,5 převod z r. 05  

 
2007 

 
100 

 
80/80% 

 
48 000 

 
600 

30 město 
10 KHK 
  8 sponzorské dary 

 
2008 

 
100 

 
80/80% 

 
58 000 

 
725 

30 město 
10 KHK 
18 sponzorské dary 
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Mateřské centrum Žirafa 

Sídlo: El. Krásnohorské 2428, Dvůr Králové nad Labem 
Podporuje rodiny a rodiče na mateřské dovolené, vede rodiče k aktivnímu trávení času a 
motivuje děti při výchově k aktivnímu způsobu života. 
 

Kapacitní údaje, provozní výdaje a příjmy  

rok Celková 
kapacita 

Využitelnost 
služby 
Počet osob / % 

Roční náklady na 
zajištění služby v 
Kč 

Výdaje na 
1 klienta v 
Kč 

Finanční zdroje 
Zdroj / částka 
(v tisících Kč) 

 
 

2006 

na běžný provoz 
není omezena 
na akce 35 dětí + 
rodiče 

počet návštěv: 
2372 dětí 
2342 matek 

 
208 403 

(realizace dětského 
hřiště) 

 50 město  
82,6 čl. příspěvky 
70 z r. 2005 nadace 
VIA 
  5,8 převod z r. 05 

 
2007 

  
   není omezena 

počet návštěv 
do října 2007: 
2050 dětí 
1880 matek 

do října 2007: 
 

86 871 

 60 město  
15 VČP  
16 sponzor.dary  
66 čl. příspěvky MC  

 
2008 

 
   není omezena 

předpokládaný 
počet návštěv: 
2300 dětí 
2150 matek 

neinvestiční nákl.   
90 000 

investiční 
40 000 

 60 město  
65 - 70 
čl. příspěvky MC 
 

 
 

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace 
Adresa organizace: Slunečná 2107, Dvůr Králové nad Labem 

Poskytuje všem nemocným, kteří se chtějí zapojit do života, rekondiční a edukační pobyty, 
zájezdy, různá společenská setkání. 

 
Kapacitní údaje, provozní výdaje a příjmy 

rok Celková 
kapacita 

Využitelnost 
služby 
Počet osob  

Roční náklady 
na zajištění 
služby v Kč 

Výdaje na 1 
klienta v Kč 

Finanční zdroje 
Zdroj / částka 
(v tisících Kč) 

 
2006 

 
není omezena 

 
183 

 
107 180 

 
586 

60 město 
  9,2 čl. příspěvky 
37,2 úhrady 

 
 

2007 

 
 
není omezena 

 
 

150 

 
 

170 000 

 
 

1133 

  40 město 
    4 KHK 
    7,5 čl. příspěvky 
    7,2 centrum SPCCH 
111,3 úhrady účastníků 
pobytů 

 
 

2008 

 
 
není omezena 

 
 

170 

 
 

195 000 

 
 

1147 

  50 město 
  10 KHK 
    0 centrum SPCCH 
    8,5 čl. příspěvky 
126,5 úhrady účastníků  
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Svaz diabetiků, územní organizace Dvůr Králové nad Labem 
Adresa organizace: Sladkovského 464, Dvůr Králové nad Labem 

Sdružuje místní diabetiky, pro které zajišťuje rehabilitace, plavání, rekondiční a edukační 
pobyty. 
 

Kapacitní údaje, provozní výdaje a příjmy  

rok Celková 
kapacita 

Využitelnost 
služby 
Počet osob /  % 

Roční 
náklady na 
zajištění 
služby v Kč 

Výdaje na  1 
klienta v Kč 

Finanční zdroje 
Zdroj / částka 
(v tisících Kč) 

 
2006 

 
celkově se akcí 
zúčastnilo 2 090  

  
231 831 

 
111 

  40 město 
  40,7 SD ČR 
121 účastníci akcí 
  30,1 vl. prostředky 

 
2007 

za 1. pol. 1 206, 
předpoklad do 
konce r. je 2 100  

  
278 280 

 
133 

  30 město 
  18,06 SD ČR 
158 účastníci akcí 
 72,2 vl. prostředky 

 
2008 

 
odhad  
2 000 – 2 500 

  
 

255 000 

 
 

102 

127,1 SD ČR 
  40 město 
  50 KHK 
  40 -150 dle    
obdržených dotací, 
vl. prostředky 

 
 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. 
Okresní organizace SPMP ČR Trutnov 

Adresa organizace: Klazarova 968, Dvůr Králové nad Labem 
Cílem organizace je pomáhat a podporovat lidi s mentálním postižením, včetně postiženým 
s více vadami, a jejich rodinám.  
 

Kapacitní údaje, provozní výdaje a příjmy  

rok Celková 
kapacita 

Využitelnost 
služby 
Počet osob / % 

Roční náklady 
na zajištění 
služby v Kč 

Výdaje na 1 
klienta v Kč 

Finanční zdroje 
Zdroj / částka 
(v tisících Kč) 

 
2006 

 
neomezena 
skutečnost -
131 

 
záleží na druhu 
akce 

 
723 000 

 

 
5 519 

258 SPMP ČR 
  53 Město 
    1 čl. příspěvky   
Poplatky za služby 411,0 

 
 

2007 

 
 
neomezena 
skutečnost -
131 

 
 
záleží na druhu 
akce 

 
 

642 760 
 

 
 

4 907 

  23,5 převedeno z r. 2006 
201,3 SPMP ČR  
  40 Město  
  15 dary 
  13 čl. příspěvky 
350 poplatky za služby 

 
 

2008 

 
 
neomezena 
skutečnost -
135 

 
 
záleží na druhu 
akce 

 
 

728 000 

 
 

5 393 

200 SPMP ČR 
  55 Město 
  20 dary 
  13 čl. příspěvky 
440 poplatky za služby 

 
Agentura domácí ošetřovatelské péče 

Kontaktní místo: ordinace MUDr. Michaely Mannové, Preslova 2658, Dvůr Králové nad 
Labem 
Doplňuje ambulantní lékařskou péči o ošetřovatelskou péči přímo v domácnosti klientů. 
Orientuje se na podporu a udržení zdraví, prevenci a zajišťování bio-psycho-sociálních 
potřeb. Výkony jsou hrazeny pojišťovnami. 
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Analýza stávajícího stavu poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 
o sociálních službách poskytujících služby pro občany správního obvodu se sídlem  

mimo správní obvod Dvůr Králové nad Labem  
 

RIAPS Trutnov 
Zřizovatel: Královéhradecký kraj

Typ služby dle z. 
č.108/2006 Sb. 

Cílová skupina Dosah služeb 

Kontaktní centra 
 
 

- osoby ohrožené 
závislostí nebo závislé 
na návykových látkách 

- děti a mládež ve věku 
od 6 do 26 let ohrožené 
společ. nežádoucími 
jevy 

trutnovský region

Terénní programy - osoby ohrožené 
závislostí nebo závislé 
na návykových látkách 

- děti a mládež ve věku 
od 6 do 26 let ohrožené 
společ. nežádoucími 
jevy 

 

trutnovský region

 
Středisko rané péče SLUNÍČKO 

Zřizovatel: Oblastní charita Hradec Králové 
Typ služby Cílová skupina Dosah služeb 
Raná péče -  osoby se zdravotním 

postižením (děti do 4 let) 
Královéhradecký 

kraj 
 

ÚSP Hajnice – barevné domky 
Zřizovatel: Královéhradecký kraj 

Typ služby dle z. 
č.108/2006 Sb. 

Cílová skupina Dosah služeb 

Domov pro osoby 
se zdravotním 
postižením 

 

- osoby se zdravotním 
postižením (mentální 
či kombinované) 

 

Královéhradecký 
kraj 

Chráněné bydlení - osoby se zdravotním 
postižením (mentální 
či kombinované) 

Královéhradecký 
kraj 

 
ÚSP Markoušovice 

Zřizovatel: Královéhradecký kraj 
Typ služby dle z. 
č.108/2006 Sb. 

Cílová skupina Dosah služeb 

Týdenní stacionář - osoby se zdravotním 
(mentálním) 
postižením (od 6 do 26 
let) 

Královéhradecký 
kraj 
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Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené 

Zřizovatel: město Trutnov 
Typ služby dle 

z. č.108/2006 Sb. 
Cílová skupina Dosah služeb 

Denní stacionář - osoby zdr. postižené 
(od 3 let do začátku šk. 
docházky; mládež a 
dospělí, kteří ukončili 
povinnou šk. 
docházku) 

trutnovský region 

 
Most k životu o.p.s. 

Zakladatel: město Trutnov 
Typ služby Cílová skupina Dosah služeb 

Azylový dům - osoby v tíživé 
sociální situaci 

 (matky s dětmi) 
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VIII. 

 
Zjištěné potřeby veřejnosti 

 
Senioři a zdravotně postižení 
 
SWOT analýza  
Silné stránky 
- vytvořena pracovní skupina 
- kvalitní základna poskytovatelů sociálních služeb 

pro seniory a zdravotně postižené osoby 
- realizace projektu „Vzdělávání zadavatelů a 

poskytovatelů v problematice  plánování sociálních 
služeb v KHK“ 

 
 

Slabé stránky 
- nedostatečné zapojení obcí ve správním obvodu do 

komunitního plánování – především malých obcí, 
vzdálenějších od města, – obrací se na MěÚ 
s žádostí o vyřešení situace teprve ve chvíli kdy 
nastane problém 

- nedostatečné využívání finančních zdrojů, 
především menšími organizacemi 

- nedostatek financí na provoz a rozvoj sociálních 
služeb 

- nedostatek personálu v přímé péči, který by 
splňoval náročné kvalifikační předpoklady  

- nedostatečná bezbariérovost města 
 

Příležitosti 
- zvýšit zájem zastupitelů města a obcí o sociální 

problematiku 
- využít možnosti dotačních programů ČR a EU 
- aktivní a průběžné předávání informací a potřeb 

z obcí Městu Dvůr Králové nad Labem 
 

Ohrožení 
- po vytvoření plánu se skupina přestane scházet a 

pracovat na splnění jednotlivých priorit 

 
Zjištěné potřeby vyplynuly ze závěrů dotazníkového průzkumu potřebnosti sociálních služeb, 
ze zkušeností poskytovatelů sociálních služeb a pracovníků MěÚ Dvůr Králové nad Labem a 
obecních úřadů. 
Zjištěné potřeby byly členy pracovní skupiny ohodnoceny dle vybraných kritérií tj. potřebnost 
- přínos pro klienty, naléhavost potřeby, finanční náročnost, časová náročnost (dosažitelnost), 
personální náročnost. Na základě vyhodnocení kritérií bylo sestaveno následující pořadí 
potřeb.  
 
Senioři a zdravotně postižení 
1. Zlepšit bezbariérovost města 
Opatření: 

1.1. Realizace investičních projektů zaměřených na odstranění bariér ve veřejně 
přístupných budovách v majetku města, zejména na náměstí (mimo nové stavby 
a rekonstrukce – bezbariérovost musí být již zahrnuta ve stavebním projektu) 

1.1.1. Konzultace s odborem RIM o vytipování vhodných budov 

1.1.2. Hledání vhodných dotačních titulů 

1.1.3. Popsat cílový stav „bezbariérová trasa městem“ 

1.1.4. Zpracování stavebních projektů 

 
1.2. Iniciace dotačního programu pro soukromé subjekty za účelem odstraňování 
bariér  

1.2.1.  Projednání záměru s vedením města a odborem RIM 

1.2.2. Vyčlenění finančních prostředků rozpočtu města; příp. hledání vhodného dotačního 
programu 
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1.2.3. Vyhlášení dotačního programu městem pro soukromé subjekty za účelem 
odstraňování bariér 

1.3. Realizace investičních projektů zaměřených na odstranění bariér na komunikacích 
(přechody, nájezdy na chodníky apod.) s ohledem na specifické potřeby zdravotně 
postižených občanů 

1.3.1. Konzultace s odborem RIM pro vytipování míst vhodných k odstranění bariér na 
komunikacích  

1.3.2. Hledání vhodných dotačních titulů 

1.3.3. Popsat cílový stav „bezbariérová trasa městem“ 

1.3.4. Zpracování stavebních projektů 

 
2. Zajištění služeb pro občany s potřebou zvýšené péče 
Opatření: 

2.1. Navýšit počet bezbariérových bytů pro občany využívající služby zvýšené péče 
2.1.1. Rekonstrukce objektu v Bezručově ul. (bývalý dům s pečovatelskou službou) 
o 17 bytů 

2.1.2. Vytipovat vhodné městské byty a přebudovat je na bezbariérové 

 
 2.2. Rozšíření kapacity pečovatelské služby o 15% 

2.2.1. Zajistí poskytovatelé pečovatelské služby 
 
 2.3. Zavést službu osobní asistence pro 25 osob ročně 

2.3.1. Zajistí poskytovatel osobní asistence  
 

3.  Zlepšit informovanost občanů o možnostech řešení tíživé sociální situace 
Opatření: 

3.1.Distribuce letáků o možnostech využití kompenzačních pomůcek do ordinací, 
nemocnice, lékáren, médií 

3.1.1. Obsah letáků - jaké pomůcky kdo je bude hradit, kontakt na půjčovny, poradenství 
o nároku na pomůcku 

3.1.2. Předávat informace prostřednictvím sociálních pracovnic (v rámci řízení 
o příspěvku na péči) a organizací seniorů a zdravotně postižených 

3.1.3. Vydat aktualizovaný katalog sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální 
oblastí 

3.1.4. Publikovat informace pro seniory a zdravotně postižené v Novinách 
královédvorské radnice vhodnou formou  

 
4. Zřídit denní stacionář pro zdravotně postižené osoby s kombinovanými vadami 

a mentálním postižením  
5. Zachování poskytování pečovatelské služby (PS) a rozšíření služby PS do obcí, ve 

kterých není doposud poskytována  
Priority č. 4 a 5 budou rozpracovány v následujícím období plnění plánu.  
 
6. Informovat politiky 
Priorita č. 6 bude plněna průběžně během celého procesu (zápisy ze schůzí, požadavky 
a usnesení pracovních skupin jsou předkládány radě města na vědomí). 
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7. Finanční podpora města při získávání financí 
Priorita č. 7 - město vyhlašuje dotační programy na podporu sociálních služeb a služeb 
souvisejících se sociální oblastí. Přidělené finanční dotace jsou zároveň vyjádřením podpory 
města pro získávání dalších dotací. 
Písemná stanoviska k jednotlivým žádostem o dotace určená jiným donátorům než městu, 
jsou schvalovány radou města. 
 
 
Neorganizovaná mládež 
 
SWOT analýza 

Silné stránky 
- vytvořena pracovní skupina 
- ochota ke spolupráci 
- terénní programy 
- průzkum potřeb 
- získávání politické podpory 
- prostory v Doubravici 
- Farní charita má podanou žádost o registraci na 

poskytování služby NZDM 

Slabé stránky 
- chybí NZDM 
- nedostatečná informovanost o službách 
- nedostatek financí 
- nedostatek kvalifikovaného personálu 
- nedostatečné využívání finančních zdrojů malými 

organizacemi 
- malé zapojení obcí 

Příležitosti 
- ochota mládeže něco podnikat 
- NZDM ve Strategickém plánu města 
- RIAPS Trutnov - ochota ke spolupráci, předávání 

zkušeností 
- možnost využití individuálního projektu KHK na 

financování NZDM  

Ohrožení 
- nezíská se politická podpora 
- nebude vhodný objekt  
- Farní charita nezíská registraci 
 

 
1. Zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále NZDM) ve věku 13 – 20 let 
o kapacitě 30 dětí, kde by byl mimo interního zaměstnance zaměstnán terénní pracovník 
a na základě dohody by působil v obcích správního obvodu.  
Opatření: 
1.1. Zřízení NZDM 

1.1.1. Obdržení registrace k poskytování sociální služby NZDM – cca do konce r. 2007 
(odpovědná osoba P. Vatuňa, ředitel Farní charity) 

1.1.2. Zajištění finančních prostředků – MPSV, město, KHK (odpovědná osoba 
P. Vatuňa, ředitel Farní charity) 

1.1.3. Nové prostory pro rozšíření činnosti NZDM, nynější Střelky: Farní charita podá 
na městu Dvůr Králové nad Labem žádost o poskytnutí vhodného prostoru se 
zvýhodněným nájemným pro rozšíření NZDM, a to po schválení plánu sociálních 
služeb (termín podání žádosti po novém roce) s odvoláním na Strategický plán 
města (odpovědná osoba P. Vatuňa) 

1.1.4. Farní charita začne po obdržení registrace hledat vhodného pracovníka, který by 
splňoval kvalifikační požadavky dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, a byl k dispozici v 1. čtvrtletí 2008 
(odpovědná osoba P. Vatuňa). 

1.2. Zajištění terénního pracovníka pro obce 
1.2.1. Zajištění terénního pracovníka, který by zprvu působil ve městě, následně by 

dojížděl i do obcí (odpovědné osoby P. Vatuňa, J. Poskočilová) 

 



Plán rozvoje sociálních služeb na období 2008 – 2010 
- správní obvod Dvůr Králové nad Labem 

 27

 

1.2.2. V 2. pololetí pracovní skupina rozpracuje konkrétní kroky k naplnění opatření 
č. 1.2. (odpovědná osoba J. Poskočilová) 

 
Nepříznivá sociální situace 
 
SWOT analýza  
Silné stránky 
- poskytovatelé sociálního poradenství a poradna pro 

nezaměstnané (Nová šance)  
- možnost rekvalifikačních kursů ve Dvoře Králové 

nad Labem  

Slabé stránky 
- nedostatečná informovanost o nabídce sociální 

pomoci 
- organizace zajišťující poradenství a rekvalifikaci ve 

městě spolu nespolupracují  
Příležitosti 
- zvýšit zájem zastupitelů města a obcí o sociální 

problematiku 
- zapojit do pracovní skupiny širší okruh lidí včetně 

pracovníků úřadu práce 
- zlepšit komunikaci s obcemi – vzájemné předávání 

informací  

Ohrožení 
- po vytvoření  plánu se skupina přestane scházet a 

pracovat na splnění jednotlivých priorit 
- nezíská se politická podpora 

 
1. Zřídit sociální službu krizová pomoc (2 – 4 lůžka) poskytovanou osobám, které se 
nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji 
nepříznivou sociální situaci vlastními silami, především pro cílovou skupinu 
propuštěných z výkonu trestu, mužů a žen bez domova, žen a mužů s psychickými 
problémy, s návazností na noclehárnu nebo azylový dům.  

Opatření: 
 1.1. Zřízení sociální služby krizová pomoc 

1.1.1. Vytipovat vhodné prostory – (vedoucí pracovní skupiny požádá odbor RIM 
o vytipování vhodných prostorů či pozemků pro případnou výstavbu nového 
objektu) – 1. čtvrtletí 2008 (odpovědná osoba E. Pavlová) 

1.1.2. Hledání vhodného investičního a neinvestičního dotačního programu ve spolupráci 
s dotačním pracovníkem odboru RIM, KÚ a Centrem evropského projektování - 
odbor ŠKS) 

1.1.3. Vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele (zajistí odbor ŠKS ve 2. polovině 
roku 2008) 

 
2. Zachování poskytování poradenských služeb ve městě s možností vyjíždět do obcí dle 
potřeby  

Opatření: 
 2.1. Rozšíření poradenských služeb do obcí 

2.1.1. Poradenství v obcích zajistí Farní charita dle potřeby a možností poskytovatele 
jednotlivých obcí 

2.1.2. V r. 2008 požádá o dotaci MPSV na mzdu dalšího pracovníka zajišťujícího terén 
(obce) 

2.1.3. Farní charita podá žádost ve vhodném dotačním programu na pořízení automobilu 
pro zajištění poradenských služeb mimo město Dvůr Králové nad Labem 
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3. Zachování sociálních služeb spojených s poskytnutím pomoci při získávání 
zaměstnání 
Opatření: 
3.1. Rozšíření spolupráce stávajících poskytovatelů 

3.1.1. Farní charita nadále spolupracuje s oddělením sociálních věcí odboru ŠKS, MěÚ 
Dvůr Králové nad Labem 

3.1.2. Farní charita naváže spolupráci se společností PRO BONO PUBLICO, o.p.s., 
Dvůr Králové nad Labem za účelem rozšíření nabídky rekvalifikačních kurzů 
občanům prostřednictvím poradny pro nezaměstnané Nová šance 

4. Rozšíření spolupráce s úřadem práce 
Opatření: 

4.1. Zapojení zástupce úřadu práce do pracovní skupiny  
4.1.1. V 1. čtvrtletí oslovit nového ředitele ÚP Trutnov a přizvat ho na jednání pracovní 

skupiny (zajistí vedoucí pracovní skupiny) 

4.1.2. Oslovit vedoucí detašovaného pracoviště ÚP Dvůr Králové na Labem za účelem 
jejího zapojení do pracovní skupiny 

4.1.3. Projednávání veřejněprospěšných prací - spolupráce úřadu práce s městem a příp. 
dalšími zaměstnavateli o možnosti zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných 

 

Podrobný časový harmonogram prací bude vypracován na jednáních pracovních skupin 
v 1. čtvrtletí 2008. 

 

Plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod Dvůr Králové nad Labem na období 
2008 - 2010 

• je výsledkem plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Dvůr Králové 
nad Labem, tj. procesu aktivního zjišťování potřeb osob v oblasti sociálních služeb 
ve výše uvedeném území a hledání způsobu jejich uspokojování s využitím 
dostupných zdrojů, 

• odpovídá místním podmínkám a potřebám osob, které se ocitly v nepříznivé sociální 
situaci a tuto situaci nejsou schopni řešit vlastními silami, 

• stanovuje potřeby a krátkodobé cíle rozvoje sociálních služeb ve výše uvedeném 
území, 

• přispívá k zajištění potřebných sociálních služeb. 

 

 

 

Plán rozvoje sociálních služeb na období 2008 – 2010 pro správní obvod Dvůr Králové 
nad Labem byl schválen usnesením Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem č. 
301/2008 – 10. ZM  ze dne 28.2.2008. 
 


