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ZPRÁVA:

Odbor ŠKS předkládá vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro správní obvod Dvůr 
Králové nad Labem za rok 2021 (dále jen akční plán 2021) a zároveň akční plán na rok 2022.

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

Ve dnech 24.11. a 8.12.2021 se uskutečnila pracovní setkání skupin komunitního plánování rozvoje 
sociálních služeb, zabývající se problematikou seniorů a zdravotně znevýhodněných osob; rodin, dětí a 
mládeže; osob ohrožených sociálním vyloučením. Na pracovních skupinách byly řešeny a vyhodnoceny 
cíle a opatření za rok 2021. Podrobné vyhodnocení cílů a opatření (akčního plánu 2021) je popsáno v 
příloze č. 1.

Akční plán na rok 2022 byl projednán na online setkáních pracovních skupin komunitního plánování 
sociálních služeb ve dnech 14.2.2022 a 16.2.2022, podrobnější popis včetně opatření viz příloha č.2.

Pro tento rok jsou naplánovány tyto stěžejní cíle a opatření:

Cíle pro oblast péče o seniory a zdravotně znevýhodněné osoby

Priorita – Příprava na stárnutí obyvatel regionu

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem, Roháčova - probíhá rekonstrukce koupelen v období od 
1.2.2022 – 31.12.2022.
27 klientů se na základě podnájemní smlouvy přestěhuje na dobu rekonstrukce do zdravotnického 
zařízení CELOP, s.r.o. (dříve Vividus East), ostatní klienti zůstanou v domově. Více viz příloha č.1.

Rozšíření kapacity domova se zvláštním režimem v Diakonii ČCE - středisko Dvůr Králové nad Labem
Trvale roste počet seniorů trpících demencí, kteří jsou závislí na pomoci a potřebují celodenní dohled, z 
tohoto důvodu je plánováno navýšení kapacity rozšířením stávajícího oddělení o 5 lůžek.

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

Zřízení nové služby chráněného bydlení - s různou mírou podpory pro osoby s duševním onemocněním 
ve Dvoře Králové nad Labem
cíl: vytipování vhodných objektů a případně zdrojů pro investiční část ve Dvoře Králové nad Labem



Chráněné bydlení již funguje od února letošního roku v Trutnově a ve Vrchlabí. Do Trutnova byl přijat 1 
klient ze Dvora Králové n. L. (jeho opatrovníkem je město DKnL). Pro klienty i jejich rodiny by bylo 
snadnější, pokud by mohli zůstat žít zde ve městě, kde jsou doma. Tato služba je ideální formou podpory 
pro lidi s chronickým duševním onemocněním, kteří již nemohou zůstat v domácím prostředí, ať již z 
důvodu stárnoucích rodičů, kteří se nebudou moci již nadále starat (nebo toto prostředí ani nemají) a 
zároveň nemusí opouštět region a odcházet do pobytových služeb (resp. spíše do psychiatrických 
léčeben).

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

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

Nastavení a zavedení systému terénních okruhů Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Střelka - ve 
Dvoře Králové nad Labem a v obcích ORP, s cílem snižovat riziko sociálně-patologických jevů i 
kriminality dětí a mládeže.
Práci v terénu budou zajišťovat 2 pracovnice, které se budou pohybovat na stejných trasách a setkávat se 
v odpoledních hodinách s dětmi na smluvených místech, jak např. oblast u pošty – před školou, park 
Schulzovy sady u altánu, autobusové nádraží, prostor za Kauflandem – parkoviště, Penny market – u 
vchodu do Pepca, park Na Berlínku, skate park.
Ve středu budou terénní pracovníci vyjíždět do Bílé Třemešné a na Mostka (obě obce tentýž den). Každý 
měsíc bude naplánována veřejná akce pro děti v terénu.

Propagace organizace Perinatální hospic Dítě v srdci, z.s.
Jedná se o podporu formou odborného sociálního poradenství rodinám, které utrpěly ztrátu dítěte. Cílem 
je představit činnost hospice místním lékařům, kteří mohou vhodným způsobem na tuto službu odkázat.

Cíle a opatření pro oblast péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením

Priorita - Podpora integrace osob ohrožených sociálním vyloučením

Zahájení provozu ubytovny a sociálních bytů v objektu Domu Žofie - provozovatel Pečovatelská služba 
Města Dvůr Králové nad Labem, sociální práci s klienty budou zajišťovat sociální pracovnice odboru 
ŠKS.
Ubytovací jednotky v objektu čp. 1006, Bezručova ul. jsou určeny k přechodnému ubytování osob s 
trvalým bydlištěm v ORP Dvůr Králové nad Labem, zejména zájemcům z řad stávajících uživatelů 
azylového domu nebo noclehárny, kteří aktivně přistupovali k řešení své nepříznivé situace a mají zájem 
a schopnost žít v samostatném ubytování, dále ostatním dospělým osobám, které se ocitnou v bytové 
nouzi, případně nedosáhnou na běžné bydlení, ale jsou schopny a ochotny svou situaci řešit.
Byty jsou určeny osobám s trvalým bydlištěm v ORP Dvůr Králové nad Labem, zejména rodinám s 
dětmi, které pro zvládnutí rodičovských kompetencí potřebují podporu odborníků a jsou ochotny s nimi 
spolupracovat, samoživitelům s dítětem/dětmi, osobám omezeným ve svéprávnosti, mladým lidem 
opouštějícím ústavní výchovu či pěstounskou péči, osamělým seniorům, kteří vynakládají na bydlení 
nepřiměřenou výši svých příjmů a dalším osobám v bytové nouzi.
Zahájení provozu je předběžně naplánováno na polovinu tohoto roku (odvíjí se od zkolaudování bytů).

Obecné cíle komunitního plánování sociálních služeb

Den zdraví se sociálními službami a se složkami integrovaného záchranného systému - termín 
07.06.2022. Cílem akce je přiblížení sociálních služeb populární formou široké veřejnosti.

Rada města usnesením č. R/155/2022 - 107. RM ze dne 8.3.2022:
1. doporučuje zastupitelstvu města



1.1. vzít na vědomí vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr 
Králové nad Labem za rok 2021 dle přílohy č.1,
1.2. vzít na vědomí Akční plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové nad 
Labem na rok 2022 dle přílohy č. 2,
1.3. schválit cíle a opatření pro město Dvůr Králové nad Labem stanovené Akčním plánem rozvoje 
sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem na rok 2022.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 8. 3. 2022

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. bere na vědomí

1.1. vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr 
Králové nad Labem
za rok 2021 dle přílohy č.1,

1.2. Akční plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem 
na rok 2022 dle přílohy č. 2,

2. schvaluje

2.1. cíle a opatření pro město Dvůr Králové nad Labem stanovené Akčním plánem rozvoje 
sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem na rok 2022.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Vyhodnocení AP 2021

Příloha č. 2 - Akční plán 2022

ZPRACOVAL: Erlebachová Kateřina


