
                   

 

 

 

 

 

Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje 

sociálních služeb za rok 2021 

pro správní obvod města Dvůr Králové nad 

Labem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb za rok 2021 

pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem 

je součástí individuálního projektu 
Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II., 

dostupného na http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz 
  



Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Dvůr Králové nad Labem za rok 2021 

Tímto dokumentem bylo provedeno vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb za rok 2021 
pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem. Na vyhodnocení cílů a opatřeních týkajících se 
sociálních služeb, které byly pro rok 2021 naplánovány a které se podařilo v průběhu roku realizovat, 
se podíleli členové tří pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb (Senioři a zdravotně 
znevýhodnění občané, Rodina, děti a mládež, Osoby ohrožené sociálním vyloučením. 

 



  

Cíle a opatření pro oblast péče o seniory a zdravotně znevýhodněné osoby 

Priorita Příprava na stárnutí obyvatel regionu 

Cíl 1 Přijímat občany správního obvodu Dvůr Králové nad Labem do 
pobytových zařízení pro seniory za předpokladu, že vyžadují 
nepřetržitou 24 hodinovou pomoc do 3 měsíců od podání žádosti 
(zhoršení zdravotního stavu). 

Opatření 1.1 Vymezení rozsahu omezení schopností žadatele, které jsou 
objektivní hranicí pro přijetí do pobytové sociální služby. 

1.2 Pokračování v nastavené spolupráci pobytových, terénních 
služeb, primářky a sociální pracovnice následné péče, při 
vyjednávání optimální péče pro konkrétní klienty (pacienty).  

1.3 Zvýhodnění žadatelů z území ORP Dvůr Králové nad Labem 
u pobytových služeb. 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Využívání a dostupnost terénních služeb je jedním z kritérií při 
posuzování žádosti do pobytových služeb. 

Je-li žadatel uživatelem terénní sociální služby, je k informacím 
poskytovatele terénní soc. služby přihlíženo. 

Zájemce o službu, který není uživatelem terénní služby, bude vždy 
na její užívání odkazován – poradenství bude vycházet z konkrétní 
znalosti potřeb uživatele, zjištěných při sociálním šetření u zájemce 
o službu, se souhlasem uživatele bude služba přímo 
zprostředkována. Sociální práce je směřována ke snížení 
psychologické bariéry vůči terénním službám.  

Je-li uživatel v nepříznivé sociální situaci z jiných důvodů než je 
potřeba péče (např. domácí násilí, neodpovídající bydlení, 
nedostupná terénní služba apod.), zprostředkuje sociální pracovník 
pobytové služby kontakt na sociálního pracovníka MěÚ DKnL.  

Pokud to aktuální situace dovolí, bude se pokračovat v 

pravidelných setkáních poskytovatelů sociálních služeb, 

poskytující péči na Královédvorsku a zástupců zdravotnických 

zařízení, aby byla zajištěna pomoc klientům, kteří z důvodu věku 

či zdravotního stavu, nejsou schopni za pomoci rodiny, terénních 

služeb pobývat v domácím prostředí. V případě, že to 

epidemiologická situace neumožní, bude výměna informací mezi 

výše uvedenými aktéry probíhat telefonickou a písemnou 

formou.       

V tomto roce pobytové služby prozatím neplánují navýšení 

úvazků od 1.7.2021, někteří zvažují, že budou podávat požadavky 

na změnu kapacity Sítě podporovaných sociálních služeb 

Královéhradeckého kraje, až na podzim tohoto roku s případným 

nástupem od 1. 1. 2022 ( DD DKnL). 



   

   

 
Přínos Oddělí se skutečně potřební žadatelé o pobytové služby z důvodu 

ztráty schopností, z důvodu věku či zdravotního stavu, jejichž 
podporu nelze efektivně a bezpečně zajistit v domácím prostředí. 

Společná podpora a zajištění péče dotčených subjektů (pobytových 
zařízení, zdravotnických zařízení, terénních služeb) s cílem 
předcházet či eliminovat sociální vyloučení ohrožených osob.  

Splněno ANO/NE Částečně 

Konkrétně V tomto roce se uskutečnilo několik setkání poskytovatelů 
sociálních služeb, poskytujících péči na Královédvorsku a zástupců 
zdravotnických zařízení, která jsou zaměřena na zajištění pomoci 
klientům, kteří z důvodu věku či zdravotního stavu, nejsou schopni 
za pomoci rodiny, terénních služeb pobývat v domácím prostředí.   
V tomto roce se podařilo uskutečnit 3 setkání (8.9.21, 13.10.21, 
10.11.21).   

V současné době (nouzovém stavu), probíhá výměna informací 
mezi výše uvedenými aktéry telefonickou a písemnou formou.  

 

V Diakonii ČCE středisko Dvůr Králové nad Labem přijali v roce 
2019 9 klientů; z toho 1 klient byl přijat do domova se zvláštním 
režimem a 8 klientů   do domova pro seniory; všichni přijímaní byli 
z ORP DKnL. Přijatí žadatelé čekali na přijetí v průměru 5 měsíců od 
okamžiku, kdy byla jejich situace vyhodnocena jako akutní. 

- 6 klientů nastupovalo do pobytové služby ze zdravotnického  

  zařízení (po hospitalizaci se přijímaní klienti nemohli vrátit do 

  domácího prostředí, ani s využitím podpory terénní služby), 

- 2 klienti byl přijímáni z domácího prostředí (časté pády a  

  zhoršení zdr. stavu), 

- 1 klient byl přijímán z odlehčovací služby, návrat do domácího 

   prostředí rovněž nebyl možný. 

V roce 2020:  

Bylo přijato 5 klientů; z toho 1 klient byl přijat do domova se 
zvláštním režimem a 4 klienti      do domova pro seniory; všichni 
přijímaní byli z ORP DKnL. Přijatí žadatelé čekali na přijetí v 
průměru 7 měsíců od okamžiku, kdy byla jejich situace 
vyhodnocena jako akutní. 

- 2 klienti nastupovali do pobytové služby ze zdravotnického 

   zařízení (péče v domácnosti nebyla možná ani s využitím  

   podpory terénní služby), 

- 3 klienti byli přijati z domácího prostředí (důvodem přijetí bylo 

  zhoršení zdravotního stavu, pomoc terénních a ambulantních 

  služeb nebyla dostačující). 

 

 



Na naplnění části uvedeného cíle (přijetí do 3 měsíců) má vliv 
zejména: 

- počet žadatelů s potřebou přijetí (kdy není možné zajistit péči v 
domácnosti), 

- počet volných lůžek v pobytových službách sociálních služeb. 

 

Poskytovatel pobytových služeb s danou kapacitou nedokáže 
výše uvedené faktory ovlivnit. Z tohoto pohledu nemůže takto 
formulovaný cíl naplnit. 

 

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem  

Průměrná doba od podání žádosti po přijetí klienta vychází  

10 – 11 měsíců, je to poměrně těžké stanovit. 

Ve výjimečných případech  –  byla přijata - 1 klientka z domácího 
násilí   okamžitě s žádostí, 2 klientky ze zrušeného hotelu Metuj 3 
dny od podání žádosti, osoby ve vážném zdravotním stavu a 
obtížná sociální situace v rodině 56, 77, a 95 dní.  

 

Z pohledu DD jsou 3 měsíce, jak je uvedeno v cíli ve většině 
případů nereálné. Je potřeba zohlednit to, zda se za 3 měsíce 
vůbec uvolní nějaké lůžko a pokud ano, tak kolik lidí bude 
takovou péči potřebovat. Reálný odhad pro přijetí klienta ½ - ¾ 
roku. 

  

Z 36 klientů, které DD v roce 2019 a 2020 přijal bylo 20 z ORP Dvůr 
Králové nad Labem a ostatní mimo (z nich byli 2 z hotelu Metuj, 
který se rušil). 

  

Předpokládaný termín 
realizace 

2021 

Charakter opatření Neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

 

Předpokládané zdroje 
financování 

 

Vazba na strategické 
dokumenty 

Strategie přípravy na stárnutí společnosti 2019 – 2025 MPSV 

Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016 –
2022 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2020 – 
2022 

pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem 

Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 
2021-2023 

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na 
období 2018 až 2026 



Dotčené druhy sociálních 
služeb a služeb souvisejících 
(zapojení) 

Hranice musí být vytvářena ve spolupráci všech pobytových 
zařízení a služeb terénní péče ve správním území 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři 

Domov důchodců, Diakonie Dvůr ČCE Králové nad Labem, 
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem, Osobní 
asistence – Farní charita Dvůr Králové nad Labem, MěÚ Dvůr 
Králové nad Labem   

Cíl 2 Propagace tísňové péče do obcí ORP DKnL 

Opatření 2.1 Propagace služby a postupné zavádění tísňové péče do obcí 
ORP DKnL a vyhledávání případných klientů.  

2.2  Tísňová péče jako podpora jistoty a bezpečí života v běžném 
prostředí.  

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Již třetím rokem je seniorům i osobám se zdravotním 

znevýhodněním na území města DKnL poskytována služba tísňová 

péče, která poskytuje službu lidem, kteří jsou vzhledem k věku či 

zdravotnímu stavu stále a intenzivně vystavení riziku náhlého 

ohrožení zdraví. V průběhu realizace plánu bude jednáno 

s poskytovatelem tísňové péče – Život Hradec Králové, o.p.s. o 

propagaci za účelem rozšíření služby na celé území ORP DKnL a 

uskutečnit jednání se starosty obcí správního obvodu. 

Přínos V případě zajištění nepřetržité tísňové péče bude klientovi dle 
potřeby bezodkladně poskytnuta pomoc a to i v případě, 
zdravotních komplikací, kdy už není schopen si sám přivolat 
záchrannou službu, klient musí pouze zmačknout nouzové tlačítko, 
které nosí neustále při sobě (v podobě hodinek nebo budíku, který 
nosí na krku) a tímto jednoduchým zmáčknutím tlačítka vyvolá 
reakci na druhé straně, kde sedí pracovník a zajistí vše potřebné. 

Díky této službě lze také předpokládat omezení narůstajícího počtu 
rizik, sociálního i kriminálního charakteru, zvýšení pocitu 
bezpečnosti uživatelů, snížení počtu žádostí o umístění 
v domovech důchodců či jiných pobytových zařízeních, setrvání 
starších či nemocných osob ve svém přirozeném prostředí. 

Služba zajistí podporu a pomoc rodinám a pečujícím osobám, které 
se  v domácím prostředí starají o seniora nebo člověka se 
zdravotním znevýhodněním.     

 

Splněno ANO/NE 

Částečně 

 

 

 

 

Konkrétně 

Propagace služby:  

Každý rok TP posílá přilehlým obcím e-mail s nabídkou služeb, ale 
žádná z obcí zatím neprojevila zájem o osobní setkání či předání 
letáčků. Nejvíce službě pomáhá propagace v místním (obecním) 
tisku / účast na soc. festivalu, ale bohužel tento rok se zatím na 
Královédvorsku neobjevil žádný nový zájemce / uživatel. Nejlépe 
funguje, když terénní pracovník (pečovatelka, ošetřovatel, 
asistent…) z jiné služby, který pravidelně dochází do obydlí klienta 



si všimne nepříznivé sociální situace a zmíní se o naší službě / nebo 
mu předá náš letáček. 

V roce 2020 využilo službu celkem 8 uživatelů. (7 uživatelů Dvůr 

Králové nad Labem a 1uživatel Horní Brusnice).  

V roce 2021 využilo službu zatím 6 uživatelů (všichni jsou ze Dvora 

Králové nad Labem). 

V roce 2021 bylo uskutečněno 11 výjezdů (6x Dvůr Králové nad 

Labem). 

Platby + zařízení TP je stále stejné.  

Celkově klientela oproti loňskému roku klesla. 

Předpokládaný termín 
realizace 

2021 

Charakter opatření neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

 

Předpokládané zdroje 
financování 

 

Vazba na strategické 
dokumenty 

Strategie přípravy na stárnutí společnosti 2019 – 2025 MPSV 

Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016 –
2022 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2020 – 
2022 

pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem 

Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 
2021-2023 

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na 
období 2018 až 2026 

Dotčené druhy sociálních 
služeb a služeb souvisejících 
(zapojení) 

sociální terénní pracovnice MěÚ, Domov důchodců, Diakonie ČCE 
Dvůr Králové nad Labem, Pečovatelská služba Města Dvůr Králové 
nad Labem, Osobní asistence – Farní charita Dvůr Králové nad 
Labem 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři 

Koordinátor plánování sociálních služeb, město Dvůr Králové nad 
Labem, obce správního obvodu, zástupci organizace Život Hradec 
Králové, o.p.s. 

  



Cíl 3 Rozvoj terénních sociálních služeb  

 

 

Opatření 
3.1 Nastavení kapacit terénních služeb v souvislosti se zvyšujícími 

se potřebami obyvatel rozšíření časové dostupnosti. 

 3.2 Spolupráce obcí při zajištění péče o jejich občany, zvýšení 
finančního podílu obcí na financování terénních služeb. 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Poskytování pečovatelských služeb a osobní asistence seniorům a 
osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku a zdravotního 
stavu, kombinovaného a zdravotního postižení, kteří pro své 
setrvání v domácím prostředí potřebují pomoc jiné fyzické osoby. 
Prodloužení pobytu doma na co nejdelší dobu. Reagovat na 
aktuální potřebnost a zajistit dostatečnou kapacitu služby. 

 

Pokud to epidemiologická situace umožní, bude se pokračovat v 
informování odborné i laické veřejnosti formou setkání o 
možnostech péče pečovatelských služeb a osobních asistencích 
na území ORP DKnL. 

 

V tomto roce terénní služby prozatím neplánují požadavky na 

změnu kapacity Sítě podporovaných sociálních služeb 

Královéhradeckého kraje. 

Přínos Zachování samostatnosti seniorů a kvality jejich života 
poskytováním péče v domácím prostředí. 

Život v domácím prostředí přispívá k pocitu pohody. Podporuje 
využívání stávajících dovedností, udržování sil, zachování sociálních 
kontaktů, navyklého způsobu života a jeho smysluplnosti. Pozitivně 
ovlivňuje jeho zdravotní stav. 

Splněno ANO/NE ANO 

 

 

 

 

 

Konkrétně 

Terénní služby nastavují své kapacity a časovou dostupnost, dle 
potřeby. 

 

V tomto roce se nepodařilo uskutečnit prezentace terénních 
sociálních služeb na obcích v ORP DKnL z důvodu špatné 
epidemiologické situace. 

 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem uzavřela v 
roce 2020 42 nových smluv, celkový počet uživatelů byl 227, 
ukončených smluv bylo 62. 65 uživatelů bylo PnP, 79 uživatelů 
mělo první stupeň příspěvku na péči, 39 mělo druhý stupeň 
příspěvku na péči, ve třetím stupni bylo 33 uživatelů a ve čtvrtém 
stupni jich bylo 11. 



V roce 2021 Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 
uzavřela k 6.12.201 66 nových smluv, celkový počet uživatelů 231, 
ukončených smluv bylo 74. 53 uživatelů je bez PnP, 67 uživatelů v 
prvním stupni PnP, ve druhém stupni PnP 47 uživatelů, ve třetím 
stupni 43 uživatelů a ve čtvrtém 21.  

Z daných údajů vyplývá, že počet uživatelů PS je přibližně stejný (v 
r. 2019 byl počet 236 uživatel).  

        

Zajímavé je číslo počet uzavřených smluv a počet ukončených- v r. 
2021 došlo k výraznější obměně uživatel.   
         

Je výrazná změna ve struktuře příjemců PnP- přibývají lidé pro 
komplexní péči, která je v domácnostech poskytovaná vícekrát 
denně, přibývají klienti v terminálním stádiu, smlouva bývá 
uzavírána na pár dní, poté umírají (doma). 

 

Rada města Dvůr Králové nad Labem č. R/600/2020-60.  RM  

ze dne 09.09.2020 schválila stanovisko k navýšení úvazku 
sociálního pracovníka pro pečovatelskou službu o 0,62 úvazku 
(celkem tedy na 2,0 úvazku) v Pečovatelské službě Města Dvůr 
Králové nad Labem, El. Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové 
nad Labem, vydané za účelem změny kapacity Sítě 
podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje od 
1.1.2021. 

 

Diakonie ČCE – středisko Dvůr Králové nad Labem v roce 2019 
uzavřela v pečovatelské službě 78 nových smluv. Využití služby 
mělo rostoucí tendenci. Diakonie na situaci reagovala s žádostí o 
navýšení kapacity pracovníků v přímé péči o 0,5 úvazku v roce 
2020.  

V roce 2020 Diakonie uzavřela v pečovatelské službě 44 nových 
smluv. Rok 2020 byl poznamenaný pandemií (úbytek stávajících 
klientů, rodinní pečující se více starali o své blízké, snížení počtu 
nových klientů služby).  

V roce 2021 Diakonie uzavřela do října 63 smluv. Zájem o službu má 
opět rostoucí tendenci. Dochází k většímu zapojení a spolupráci s 
pečujícími rodinami. 

 

Osobní asistence -Domácí péče Farní charita DKnL 

Kapacita služby je 16 uživatelů denně v pracovní dny, 6 uživatelů 
denně o víkendech a svátcích. Službu poskytují nepřetržitě celý 
rok, pravidelně nebo pouze jednorázově.  

K 12. 11. 2021 mají 21 klientů. Asistenci poskytují v DKnL, Hajnici, 
Choustníkově Hradišti, Bílé Třemešné, Žirči, Mostku, Vítězné, 
Nemojově.  

Od 1. 9. 2021 zahájili OA na Základní škole a Praktické škole DKnL, 
kde poskytují službu třem klientům.  

Pečující podporují v rámci projektu EUPPEČ. 



Předpokládaný termín 
realizace 

2021 

Charakter opatření neinvestiční – zachování služeb 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

 

Předpokládané zdroje 
financování 

Dotace  KHK, MPSV, města Dvůr Králové nad Labem, obcí 

Vazba na strategické 
dokumenty 

Strategie přípravy na stárnutí společnosti 2019 – 2025 MPSV 

Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016 –
2022 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2020 – 
2022 

pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem 

Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 
2021-2023 

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na 
období 2018 až 2026 

Dotčené druhy sociálních 
služeb a služeb souvisejících 
(zapojení) 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem, Diakonie ČCE 
– Dvůr Králové nad Labem, Farní charita Dvůr Králové nad Labem 

Předpokládaní realizátoři  Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem, Diakonie ČCE 
– Dvůr Králové nad Labem, Farní charita Dvůr Králové nad Labem 

Cíl 4 Vzdělávání pečujících osob o člověka s demencí 

 

 

 

Opatření 

4.1 Zvýšení povědomí o možnostech nejen dostupných sociálních 
služeb pro pečující osoby o člověka s demencí. 

 

4.2 Zapojení pečujících osob do systému sociálních služeb, 
prohloubení spolupráce. 

 

4.3 Prevence sociálního vyloučení. 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Již několik let probíhají v Diakonii ČCE - středisko Dvůr Králové nad 
Labem pravidelná setkání svépomocné skupiny pro rodinné 
pečující o člověka s demencí. Na setkáních se rodinní pečující 
dozvídají, jak mohou pomáhat člověku s demencí, jak o něj pečovat 
i o svou osobu, dále účastníci získávají odpovědi na konkrétní 
otázky a zároveň jsou setkání bezpečným prostorem pro sdílení 
zkušeností, které s sebou přináší život s člověkem postiženým 
demencí.   

Diakonie ČCE je jednou z poboček České alzheimerovské 
společnosti. Naším cílem je zvýšit informovanost veřejnosti o 
Alzheimerově chorobě a nabízet pomoc a spolupráci rodinám 
pečujícím o člověka postiženého demencí. Zájemcům poskytujeme 
informace o možnostech péče o lidi s Alzheimerovou chorobou 
nebo jinými typy demencí. 



Setkání plní svůj účel, tj. jsou podporou osob pečujících o člověka 
s demencí a proto bychom v této aktivitě chtěli nadále 
pokračovat. 

Setkávání svépomocné skupiny pro rodinné pečující o člověka s 

demencí, od dubna 2020 je činnost svépomocné skupiny 

podpořena z projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální 

oblasti na území Královéhradeckého kraje II., podpora bude 

zaměřena především na propagaci svépomocné skupiny, dále na 

zkvalitnění činnosti. 

V tomto roce by se mělo uskutečnit 6 setkání svépomocné 

skupiny pro rodinné pečující o člověka s demencí v těchto 

termínech: 12.1.; 9.2.; 13.4.; 8.6.; 14.9.; 9.11.  
 

Přínos 

Prevence před chronickým přetížením a syndromem vyhoření, 
zvýšení dovedností a rozšíření informací, které pečujícím 
pomohou zvládat každodenní zátěž. 

Splněno ANO/NE Částečně 

 

 

 

 

Konkrétně 

Pro tento rok bylo plánováno 6 setkání, uskutečnily se 3 setkání 
(setkání leden, únor a duben neproběhla z důvodu pandemie). 
Zrušená setkání byla částečně nahrazena telefonickým kontaktem 
s pečujícími zapojenými ve skupině (svépomocná skupina nabízela 
po telefonu konzultace, poradenství, podporu). Jedno ze setkání 
svépomocné skupiny bylo tematicky zaměřeno na možnosti využití 
kompenzačních pomůcek při péči v domácím prostředí. 

 

Celkem bylo zapojeno 6 pečujících. 3 pečující se zapojili opakovaně, 
3 pečující se zapojili nově. 

Předpokládaný termín 
realizace 

2021 

Charakter opatření neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

26 136 Kč 

Předpokládané zdroje 
financování 

Projekt - Rozvoj regionálního partnerství  v sociální oblasti na 
území obcí Královéhradeckého kraje II. 

Vazba na strategické 
dokumenty 

Strategie přípravy na stárnutí společnosti 2019 – 2025 MPSV 

Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016 –
2022 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2020 – 
2022 

pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem 

Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 
2021-2023 

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na 
období 2018 až 2026 



Dotčené druhy sociálních 
služeb a služeb souvisejících 
(zapojení) 

Diakonie ČCE středisko Dvůr Králové nad Labem 

Předpokládaní realizátoři  Diakonie ČCE středisko Dvůr Králové nad Labem 

Cíl 5 Podpora a pomoc rodinám a pečujícím osobám, které se 
v domácím prostředí starají o seniora nebo člověka se zdravotním 
postižením 

Opatření 5.1 Koordinace pomoci pečujícím osobám. 

5.2 Získávání dovedností a znalostí formou seminářů ve skupinách 

         a individuálně během návštěv v domácnosti nebo na  

         kontaktním místě. 

5.3 Pomoci rodinným pečujícím se zajištěním vhodné péče. 

5.4   Pomoci rodinným pečujícím se získáním základních informací  

         s péčí o blízkou osobu (předání praktických informací 
ohledně  

         sociálních služeb, dostupných dávek, využití kompenzačních  

         pomůcek a dovednosti v péči o sobu blízkou včetně  

         porozumění důsledků zdravotního stavu, stimulaci a 

         komunikace se seniorem a s osobou se zdravotním 
postižením).  

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Zaměřit se na problematiku neformální péče. Pečujícím osobám 
nabízet podporu ve formě individuálního poradenství a ukázek 
techniky péče v terénu, psychologického poradenství a 
vzdělávacích aktivit. Propojit zdravotní a sociální služby. 

Vznik svépomocných skupin s různým zaměřením dle CS. 

Předpokládané činnosti a úkony:  

Poradenství: sociální oblast Příspěvky dávky, služby, kompenzační 
pomůcky, pracovní a bytové podmínky, občanskoprávní 
problematika, anamnestické rozhovor 

Zdravotní oblast: 

Základní zdravotní osvěta, výživové poradenství, objasnění 
základní zdravotní terminologie 

Podpora:  

Individuální – podpůrný rozhovor, edukace neformálních 
pečujících 

Skupinová – svépomocná skupina, 

Vzdělávání individuální/skupinové 

Udržet pečované osoby v jejich domácím prostředí, což v důsledku 
samém vytváří nižší finanční náklady než, u klientů v zařízeních 
pobytových služeb.  

Projektu na podporu rodinám a pečujícím osobám, které se starají 

o seniora nebo člověka se zdravotním postižením.  

Osobní asistence zahájila v březnu 2019. 



V roce 2021 jsou naplánované kurzy a workshopy pro neformální 

pečující, které budou zaměřeny na posilování psychické odolnosti 

ve stresovém prostředí a pokračování úspěšného kurzu prevence 

bolesti zad. Dále se čeká na uvolnění vládních opatření a uklidnění 

epidemiologické situace, aby se s pečujícími mohli sejít ve 

svépomocné skupině. 

Pro lidi s mentálním postižením se letos opět plánují letní 

workshopy zaměřené na rozvoj sociálních dovedností a finanční 

gramotnost. 

 
Přínos Zvýšení znalostí pečujících osob „jak ony samy mají pečovat“, jejich 

lepší orientaci v systému sociálně zdravotní péče, procentuální 
nárůst osob, které budou schopny kombinovat formální a 
neformální péči, jejich proaktivní přístup, posílení a podpora 
kompetencí rodin. Dlouhodobá vyšší kooperace sociální služby se 
zdravotní péčí a sociální prací na obci, a to úrovni jednotlivých 
uživatelů služeb. Další přínos – snížení zátěže u neformálně 
pečujících, zkvalitnění jejich života. Prodloužení doby, kdy jsou 
schopni o potřebnou osobu pečovat. 

Splněno ANO/NE ANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkrétně 

Podporu pečujícím FCH DKnL zahájila od 1. 3. 2019 do 28.2.2022. 

Všechny pracovnice projektu jsou vyškolené v krizové intervenci. 

Projekt zahrnuje následující činnosti: 

- Individuální setkávání a předávání zkušeností s péčí, vedení  

   podpůrných rozhovorů 

- Poradenství v nabídkách pomoci 

- Psychoterapeutická setkávání 

- Setkávání svépomocné skupiny pečujících o lidi s mentálním  

   Postižením 

- Pořádání seminářů pro cílové skupiny projektu 

Výstupy z projektu na podporu pečujících: 

•  počet podpořených osob neformálně pečujících:  

    26 v rozsahu 414 h, se kterými má FCH DKnL podepsaný   

    monitorovací list, 21 osob, se kterými nemá podepsaný   

    monitorovací list  

•  dobu poskytnuté intervence (ve smyslu, jak dlouho byla osoba  

    zařazena do projektu a kolik intervencí prakticky čerpala):  

    počet kontaktů 336 

    24 osob stále v kontaktu, 2 ukončili po dvou letech  

    21 osob využilo projekt 2x – 3x v kontaktu (osoby bez 

    monitorovacího listu) 

•  bydliště osoby: 

    36 lidí z ORP DKNL, 11 lidí (Hajnice, Žacléř, Jaroměř, Malé 

    Svatoňovice, Česká Skalice) 

•  zakázky, se kterými účastníci přicházejí (nemusí být u každé 



    osoby, spíše o nejčastěji opakované a v jakém poměru): 

Nejčastější: 

- Poradenství, podpůrné rozhovory s pečujícími (sdílení,  

  „mediace“ s rodinnými příslušníky) 

- Ukázky péče, doporučení vhodných hygienických a  

  kompenzačních pomůcek,  

- Pomoc při výběru, objednání a nákupu pomůcek 

- Pomoc uspořádání pomůcek v domácnosti 

- Předávání kontaktů na návazné služby (sociální péče, zdravotní  

  služby, kadeřnictví, pedikúra…) 

- Pomoc s žádostí příspěvku na péči a dalších možných státních  

  soc. systému 

- Kontakt s pozůstalými (krizová intervence) 

- Pečující osoby FCH DKnL v rámci nouzového stavu pravidelně  

  telefonicky kontaktovala, aby zjistila jejich situaci a mohla  

  pomoci. 

• pokud je to možné, tak zda osoby vyžadující péči v souběhu s 

   neformální péčí využívaly jiné služby (zejm. ambulantní) 

   26 neformálních pečujících využívá ambulantní soc. služby – OA, 

   PS, STD 

   21 neformálních pečujících v době kontaktu nevyužívalo žádnou 

   soc. službu 

 

Pro podporu pečujících osob o lidi s mentálním postižením byly 
uspořádány 4 workshopy a podzimní víkendové setkání v Jánských 
Lázních. Skupina pečujících má velký zájem o zopakování aktivně 
stráveného víkendu i v jarních měsících. 

 

Podpora lidí s mentálním postižením 

- V roce 2021 již proběhlo 10 workshopů zaměřených na získávání 
sociálních dovedností, finanční gramotnosti a relaxační techniky. 

Nyní projektová manažerka FCH DKnL zjišťuje možnosti 
prodloužení projektu z důvodu neuskutečnění plánu akcí v době 
epidemiologického omezení. 

Předpokládaný termín 
realizace 

2021 

Charakter opatření neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

 

Předpokládané zdroje 
financování 

 

Vazba na strategické 
dokumenty 

Strategie přípravy na stárnutí společnosti 2019 – 2025 MPSV 

Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016 –
2022 



Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2020 – 
2022 

pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem 

Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 
2021-2023 

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na 
období 2018 až 2026 

Dotčené druhy sociálních 
služeb a služeb souvisejících 
(zapojení) 

Farní charita Dvůr Králové nad Labem – osobní asistence, 
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem, Domov sv. 
Josefa, Diakonie ČCE 

Předpokládaní realizátoři  Měú DKnL – terénní sociální pracovnice, Farní charita Dvůr 
Králové nad Labem, Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad 
Labem  

Cíl 6 Zahájení projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb 

v Královéhradeckém kraji VII. v aktivitě Svépomocných skupin pro 

pečující 

Opatření 6.1 Podpora neformálních pečujících. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Aktivitu zajišťují personálně dva pracovníci – koordinátor a 

terapeut. 

Hlavní náplní práce koordinátora je zajistit prostor, kde se bude 

skupina scházet, zajistit terapeuta, který skupinu povede, oslovit 

poskytovatele workshopů. Komunikace s pečujícími a představení 

možnosti využívat svépomocné skupiny.  

Terapeut bude mít na starost vedení jednotlivých skupin. 

Aktivita bude probíhat v rámci workshopů a setkávání 

svépomocných skupin. 

Workshopy: V rámci projektu jsou definována 4 témata 

workshopů: Využívání kompenzačních pomůcek; Praktické rady 

z oblasti finanční podpory; Možnosti sociálních služeb; Základní 

dovednosti při manipulaci s nemohoucím. V případě, že však 

z diskuze s pečujícími vyvstanou i jiná témata, je možné 

workshopy uzpůsobit tematicky tak, aby vyhovovaly pečujícím. 

Časová dotace workshopu je 3x45 minut.  

Setkání svépomocných skupiny: Skupinu tedy povede terapeut. 

Cílová skupina pečujících není projektem nijak stanovena. Setkání 

se mohou účastnit i případně pracovníci jiných organizací, kteří 

prakticky vystupují v roli pečujících. Primárně je však tato skupina 

určena pro pečující z řad rodinných příslušníků. V plánu je 6 

sezení po 2 hodinách.   



Harmonogram konání svépomocných skupin a termíny konání 

workshopů si může každá skupina uzpůsobit dle sebe. Realizování 

projektu je plánováno od ledna 2021 do konce června 2022.  

Koordinátor pro Královédvorsko: Mgr. Jana Čudejková 

Terapeut: nyní v jednání 

 

 

Přínos 

Zvýšení znalostí pečujících osob „jak ony samy mají pečovat“, 
jejich lepší orientaci v systému sociálně zdravotní péče, 
procentuální nárůst osob, které budou schopny kombinovat 
formální a neformální péči, jejich proaktivní přístup, posílení a 
podpora kompetencí rodin. 

Splněno ANO/NE Z VĚTŠÍ ČÁSTI 

Konkrétně Podařilo se sehnat terapeuta, který postupně získává důvěru 
pečujících, a tak vznikla skupina 7– 8 osob, která pečuje o lidi s 
mentálním postižením. Skupina pod vedením terapeuta se začala 
scházet v červnu a již se uskutečnila 4 sezení ze 6. 

Předpokládaný termín 
realizace 

2021 

Charakter opatření neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

 

Předpokládané zdroje 
financování 

Projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb 

v Královéhradeckém kraji VII. v aktivitě Svépomocných skupin pro 

pečující 

Vazba na strategické 
dokumenty 

Strategie přípravy na stárnutí společnosti 2019 – 2025 MPSV 

Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016 –
2022 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2020 – 
2022 

pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem 

Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 
2021-2023 

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na 

období 2018 až 2026 

Dotčené druhy sociálních 
služeb a služeb souvisejících 
(zapojení) 

Farní charita Dvůr Králové nad Labem 

Předpokládaní realizátoři  Farní charita Dvůr Králové nad Labem 

  



Cíl 7 Vytvoření Poradensko-terapeutického centra pro rodinné 
příslušníky pečující o lidi s dg. roztroušená skleróza a obdobná 
neurologická onemocnění s těžkým tělesným postižením  

 

 

 

 

 

Opatření 

7.1 Terapeutická pomoc – v centru bude zajištěn nácvik z pohledu 
výběru vhodných pomůcek a technologií pro zajištění co 
největší míry soběstačnosti – nácvik provádí, ergoterapeut, 
fyzioterapeut, logoped, psychoterapeut. 

7.2 Vzdělávání nemocných s těžkým tělesným postižením ve 
zvyšování soběstačnosti v zajišťování osobních potřeb, např. 
obsluze domácnosti, v komunikaci, ovládání PC aj. 

7.3 Předávání informací a zajištění nácviku klienta v tom, jak si 
uspořádat domácí prostředí, aby v něm mohl žít co nejdéle, s 
co nejnižší mírou cizí podpory. 

7.4 Hledání možností uplatnění těžce handicapovaných osob na 
trhu práce.  

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

 Od 1.4.2020 se Domov sv. Josefa  zapojil do projektu  

ERESPROGES, předpokládaný konec projektu by měl být 

 31.12.2022.    

Projekt řeší problém chybějící podpory domácí péče pro osoby se 

 zdravotním postižením, zejména pro nemocné roztroušenou 

 sklerózou a příbuzná onemocnění. Cílem je zajistit kvalitní domácí 

 péče pro takto hendikepované a podpořit pečující osoby. Cíl bude 

 naplněn díky založení a působení ERESPORADNY, 

 multidisciplinárního týmu odborníků s technickým zázemím  

webové platformy, který při své činnosti vychází z 18 let zkušeností  

péče o tuto diagnózou v domově sv. Josefa.  

Plán poradny na  tento rok: 

Pokračovat v nastavené činnosti poradny – zdokonalování  

poradenských procesů, evidenčního systému, spolupráci  

multidisciplinárního týmu apod.  

Osvěta poradny mezi mladší skupiny osob s roztroušenou  

Sklerózou.  

Den otevřených dveří – pokud to epidemiologická situace 
dovolí . 

Budování nových webových stránek poradny.  

Navázání spolupráce s dalšími odbornými organizacemi. 

pomáhajícím osobám se zdrav. Postižením napříč ČR . 

   

Přínos Odborné poradenství přes telefonní linku nebo webový portál  

zprostředkuje informace pro pečující osoby o možnostech 

zdravotních a sociálních služeb v prostředí bydliště klienta. 

Zprostředkuje informace o možnostech příspěvku na péči i 



financování vybavení domácnosti pro specializovanou péči o osobu 

s těžkým tělesným postižením. 

Pečující získají informaci jak oslovit organizace, nadace i realizační 

firmy, které umí realizovat specifické požadavky v dodávce 

speciálních pomůcek. 

Pečující získají informace o tom, jak si zažádat o zdravotnické 

pomůcky, chytré technologie a kde získat finanční prostředky. 

Splněno ANO/NE ANO 

Konkrétně Poradna funguje, reaguje na potřeby klientů a zájemců o službu.  

V tomto roce se podařilo zavést nový evidenční systém poradny – 

Salesforce. Byl naplánován Den otevřených dveří, ale nakonec se 

akce neuskutečnila. Poradna šla cestou vzdělávacích seminářů.  

V tomto roce došlo k uskutečnění 4 celodenních vzdělávacích 

seminářů pro osoby s RS a pečujících. 2 semináře se konaly v červnu 

a další 2 na podzim v říjnu a listopadu. Seminářů se mohly zúčastnit 

osoby z celé ČR. Semináře byly zaměřeny na předávání informací o 

rehabilitačních technikách, vhodných kompenzačních pomůckách 

a správné manipulaci, sociální oblasti, alternativní komunikaci, 

logopedické péči atd. V letošním roce poradna intenzivně 

pracovala také na novém vzhledu webových stránek DSJ. Na konci 

tohoto roku bude spuštěna pilotní verze nového vzhledu webových 

stránek a v následujícím roce se budou dolaďovat detaily obsahové 

i technické, aby to bylo v maximální možné míře přístupné pro 

osoby se zhoršenou komunikační schopností nebo hybností, a bylo 

pro ně jednodušší dostat se do poradny a pro potřebné informace. 

V průběhu roku poradna navazovala kontakty s dalšími 

organizacemi poskytující péči a podporu osobám se zdravotním 

handicapem. Tuto síť kontaktů poradna nadále rozšiřuje. 

Předpokládaný termín 
realizace 

2021 

Charakter opatření Neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

 

Předpokládané zdroje 
financování 

Projekt ERESPROGES 

Vazba na strategické 
dokumenty 

Strategie přípravy na stárnutí společnosti 2019 – 2025 MPSV 

Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016 –
2022 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2020 – 2022 

pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem 

Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 
2021-2023 



Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na 

období 2018 až 2026 

Dotčené druhy sociálních 
služeb a služeb souvisejících 
(zapojení) 

Domov sv. Josefa – Oblastní charita Červený Kostelec 

Předpokládaní realizátoři  Domov sv. Josefa - Oblastní charita Červený Kostelec 

Cíl 8 Využití senior automobilu pro seniory za účelem dopravy do 
oblasti, která není dostatečně pokryta linkou MHD  

Opatření 8.1 Zlepšení dostupnosti dopravy pro seniory v oblasti, kde 
nefunguje pravidelná MHD doprava. 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Opět byl vznesen požadavek na opětovné zřízení autobusové 
zastávky v ulici Zborovská. 
Zastávka byla v minulosti zrušena z důvodu minimálního využívání 
ze strany cestujících. Opětovné zařazení by pravděpodobně 
nepřineslo zvýšení počtu cestujících, zkomplikovalo by však oběhy 
autobusů v rámci jízdních řádů a dle případné frekvence i znatelné 
navýšení počtu kilometrů. Dle názoru dopravní komise jsou v 
docházkové vzdálenosti zastávky „pošta“ a „oční škola“. Komise 
nedoporučuje opětovné zřízení zastávky v ulici Zborovského, aby 
bylo vyhověno výše uvedenému požadavku, jednou z možností 
zajistit dopravu do této oblasti senior automobilem Pečovatelské 
služby Města Dvůr Králové nad Labem. 
V oblastech, kde nefunguje pravidelná MHD doprava, bude 

provedeno dotazníkové šetření ke zjištění zájmu o využití dopravy 

Senior automobilem Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad 

Labem.  

Přínos Zajištění dopravy pro seniory do oblasti, která není dostatečně 
pokryta linkou MHD. 

Splněno ANO/NE NE 

 

Konkrétně 

Z důvodu epidemiologické situace se nepodařilo uskutečnit 
dotazníkové šetření, ohledně zájmu o senior automobil. Dle 
jízdního řádu jezdí MHD do zastávky „oční škola“ v podstatě 
pravidelně. Případně lze využít i zastávku pošta, která je 
obsluhována ve větší frekvenci i linkovými autobusy. 

Předpokládaný termín 
realizace 

2021 

Charakter opatření Neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

 

Předpokládané zdroje 
financování 

Uživatelé, město Dvůr Králové nad Labem, vhodné dotační a 
grantové zdroje   

Vazba na strategické 
dokumenty 

Strategie přípravy na stárnutí společnosti 2019 – 2025 MPSV 

Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016 –
2022 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2020 – 2022 



pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem 

Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 
2021-2023 

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na 
období 2018 až 2026 

Dotčené druhy sociálních 
služeb a služeb souvisejících 
(zapojení) 

MěÚ DKnL, Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 

Předpokládaní realizátoři  MěÚ DKnL, Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 

 

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

Cíl 1 Zahájení provozu - Denního stacionáře pro lidi s mentálním a 

kombinovaným postižením Serafína 

Opatření 1.1 Podpořit osoby s mentálním a kombinovaným postižením a 
nabídnout jim smysluplné využití času. 

1.2 Připravit klienty na samostatnější život dle jejich možností. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Denní stacionář zahájil svou činnost 1. 1. 2021 na adrese Erbenova 
2355 ve Dvoře Králové n. L. 
Serafína je určena pro lidi s mentálním a kombinovaným 
postižením ve věku od 16 do 65 let.  
Posláním denního stacionáře Serafína je podporovat osoby s 
mentálním a kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba nabízí klientům 
smysluplné využití času a současně připravuje klienty na 
samostatnější život dle jejich možností.  
 
V jednom okamžiku může poskytnout službu až 8 klientům.  
 
Nabízí základní činnosti dle zákona o soc. službách: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro  
              osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy, 
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
f) sociálně terapeutické činnosti, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při  
              obstarávání osobních záležitostí. 
 
Pro klienty je připraven bezpečný prostor, kde proškolený 
pětičlenný tým individuálně přistupuje ke svým klientům 
celostním přístupem. 
Vedoucí denního stacionáře Serafína a sociální pracovnice: Mgr. 

Jana Čudejková. 

Přínos Serafína podporuje klienty ve smysluplném využívání času, což 
posiluje jejich samostatnost a pomáhá jim se začleňováním do 



běžného života. Služba přispívá ke zkvalitnění života klientů i jejich 
pečujících rodin. 

Splněno ANO/NE ANO 

 

 

 

 

 

 

Konkrétně 

Začátkem května toho roku se podařilo Serafínu přestěhovat do 
bezbariérových prostor. 

I přes epidemiologická opatření se pracovnicím daří s klienty 
podnikat různé akce – výlety do okolí, společenské akce, tvoření 
výrobků pro prezentaci služby a především vaření, kdy s klienty 
chystají svačiny a oslavy.  

Největší akcí byl Den otevřených dveří 23. září, kterého se 
zúčastnilo přes 60 návštěvníků.  

K 12. 11. 2021 využívá služby denního stacionáře 6 klientů. 

Nadále kontaktují další zájemce, aby naplnili kapacitu 8 klientů. 

Plánují dovybavení prostor, které budou financovány z projektu 
MAS Královédvorsko. 

Předpokládaný termín 
realizace 

2021 

Charakter opatření Investiční/neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

 

Předpokládané zdroje 
financování 

 

Vazba na strategické 
dokumenty 

Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016 –
2022 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2020 – 2022 

pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem 

Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 
2021-2023 

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na 
období 2018 až 2026 

Dotčené druhy sociálních 
služeb a služeb souvisejících 
(zapojení) 

Farní charita Dvůr Králové nad Labem  

Předpokládaní realizátoři  Farní charita Dvůr Králové nad Labem  

Cíl 2 Zřízení nové služby chráněného bydlení - s různou mírou podpory 
pro osoby s duševním onemocněním  

Opatření 2.1 Zřízení služby chráněného bydlení pro lidi s duševním   

      onemocněním, především pro lidi bez možnosti vrátit se z PN a  

      klienti na ulici.    
2.2 Vytipování vhodných objektů a případně zdrojů pro  

       investiční část. 



 
2.3 Zařazení služby do sítě sociálních služeb. 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Podpořit lidi s duševním onemocněním v nastartování 
individuálního procesu zotavení a provázení při opětovném 
návratu do společnosti.  Tato služba není dosud v našem městě 
poskytována. Jde o službu, která pro své uživatele zajistí adekvátní 
bydlení spolu se zajištěním pomoci a podpory ze stran odborného 
personálu, který je uživatelům k dispozici dle jejich potřeb. Služba 
je schopná v případě potřeby (například zhoršení zdravotního 
stavu) navýšit podporu a tu opět snížit, když akutnost situace 
pomine. Tato služba je ideální formou podpory pro lidi 
s chronickým duševním onemocněním, kteří již nemohou zůstat 
v domácím prostředí, ať již z důvodu stárnoucích rodičů, kteří se 
nebudou moci již nadále starat (nebo toto prostředí ani nemají) a 
zároveň nemusí opouštět region a odcházet do pobytových služeb 
(resp. spíše do psychiatrických léčeben).  Dále bude nutné, 
vytipovat v hodné objekty, kde by se dalo chráněné bydlení 
realizovat. Jednání o chráněném bydlení bude vedeno se zástupci 
sociálního odboru kraje a RIAPS  - Trutnov, jakým způsobem bude 
realizováno. Vznik služby chráněné bydlení pro osoby s duševním 
onemocněním je i v souladu se Strategií Královéhradeckého kraje 
v oblasti sociálních služeb. 

Přínos Podpoření lidí s duševním onemocněním bez možnosti vrátit se 
z PN a klientů na ulici, dále podpořit klienty, kteří jsou dnes 
zajištěni stárnoucími rodiči, ale je zřejmé, že nebudou schopni do 
budoucna bez pomoci fungovat a v rodině není nikdo, kdo by roli 
rodičů převzal.  

Splněno ANO/NE NE 

Konkrétně Chráněné bydlení není zatím na území Dvora Králové nad Labem 
realizováno. Proběhla některá jednání se zástupci města s cílem 
vytipovat vhodné objekty. RIAPSU byl nabídnut byt v ulici Eduarda 
Zbroje, bohužel RM vybraný byt RIAPSU neschválila. Jednání o 
vhodném bytu nadále probíhají. V současné době je již jeden byt 
vytipován, hledají se však možné finanční prostředky na jeho 
náročnou finanční rekonstrukci. Chráněné bydlení se již podařilo 
registrovat. 

Od 1.2.2022 předpokládá RIAPS realizaci služby chráněného 
bydlení v Trutnově s cílem podpořit lidi s duševním onemocněním 
v nastartování individuálního procesu zotavení a provázení při 
opětovném návratu do společnosti.  Služba bude poskytována ve 
dvou objektech a to 4 klientům. Služba bude poskytována s 
vysokou mírou podpory a to 12 hodin denně. Bude realizována ve 
dvou objektech pronajatých od soukromých osob.  

Službu budou moci v případě volné kapacity využít i klienti ze 
Dvora Králové nad Labem a přilehlých obcí.  

Od července 2022 počítá RIAPS s navýšením kapacity služby 
chráněného bydlení o další dva klienty. 

Předpokládaný termín 
realizace 

2021 

Charakter opatření Investiční/neinvestiční 



Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

 

Předpokládané zdroje 
financování 

 

Vazba na strategické 
dokumenty 

Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016 –
2022 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2020 – 2022 

pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem 

Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 
2021-2023 

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na 
období 2018 až 2026 

Dotčené druhy sociálních 
služeb a služeb souvisejících 
(zapojení) 

RIAPS – Trutnov 

Předpokládaní realizátoři  RIAPS -Trutnov 

Cíl 3 Zachování sociální rehabilitace – Stacionář RIAPS 

Opatření 3.1 Zachování stávající služby ve Dvoře Králové nad Labem.   
3.2 Navýšení pracovních úvazků z důvodu zachování služby ve  

      Dvoře Králové nad Labem. 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Stacionář RIAPS má v plánu v rámci aktualizace sítě žádat 
Královéhradecký kraj o navýšení dalších 3 úvazků pro sociální 
pracovníky od ledna r. 2021. Z toho 2 úvazky pro poskytování 
služeb v Trutnově a 1 úvazek pro zajištění služeb ve Dvoře Králové 
nad Labem. 

Důvodem je skutečnost, že všech 9 stávajících úvazků sociální 
rehabilitace by mělo přejít pod CDZ s nepřetržitým provozem a 
bude třeba zajistit sociální rehabilitaci i těm, kteří nebudou spadat 
do cílové skupiny CDZ.   

Stacionář RIAPS Trutnov poskytuje služby sociální rehabilitace 
lidem s duševním onemocněním. Služby jsou poskytovány 
ambulantní a terénní formou. Uživatelé jsou dospělí lidé 
s duševním onemocněním. Do služby přichází obvykle ve velmi 
nepříznivé sociální situaci, v níž se nacházejí dlouhodobě a 
potřebují komplexní podporu. Sami si stanoví cíle z oblasti 
sebeobsluhy, sociálního zabezpečení, financí, bydlení, práce, 
vztahů, seberozvoje, … Do řešení nepříznivé sociální situace jsou 
se souhlasem klienta zapojováni také rodinní příslušníci, blízcí a 
další zdroje z komunity. Při poskytování služby dbají na podporu 
uživatele v jeho samostatnosti a soběstačnosti. Snaží se 
podporovat uživatele ve zdravějším způsobu života a snižovat tak 
rizika dopadu onemocnění. 

Přínos Systematickou intervencí a individuálním plánováním předcházet 
rizikům sociálního vyloučení. Při poskytování služeb vychází 
stacionář z přístupu Recovery (zotavení). Podmínkou dobré 
spolupráce je bezpodmínečné přijetí uživatele, vytváření jeho 
pocitu bezpečí a respektování jeho důstojnosti. 



Služba má důležitou roli rovněž směrem k veřejnosti, pořádají 
různé destigmatizační akce na zmírnění předsudků, které mezi 
lidmi kolují o lidech s duševním onemocněním.  

Splněno ANO/NE Částečně 

 

 

 

 

 

 

Konkrétně 

 
Služba sociální rehabilitace zůstane ve Dvoře Králové nad Labem 
zachována. Služba zatím může zůstat ve stávajících prostorách. 
 
V rámci sociální rehabilitace pracuje RIAPS s klienty v CDZ (Centru 
duševního zdraví) tzn. s klienty kteří naplňují kritéria diagnosticky, 
GAF skóre, je potřebná vyšší intenzita a kombinace služeb, i s těmi, 
kteří potřebují podporu pouze služby sociální rehabilitace, tj. 
nikoliv intervence multidisciplinárního týmu. 
 
K plánovanému navýšení v tomto roce nedošlo.  
 
Rada města Dvůr Králové nad Labem č. R/600/2021-94.  RM  
ze dne 20.10.2021 schválila stanovisko k navýšení úvazku 

sociálního pracovníka o 1,0 úvazku a o navýšení úvazku pracovníka 

v sociálních službách (peera) o 0,45 úvazku v sociální službě sociální 

rehabilitaci v RIAPSU TRUTNOV, Procházkova 818, 541 01 Trutnov, 

vydané za účelem změny kapacity Sítě podporovaných sociálních 

služeb Královéhradeckého kraje 1.01.2022. 

Předpokládaný termín 
realizace 

2021 

Charakter opatření neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

 

Předpokládané zdroje 
financování 

Královéhradecký kraj 

Vazba na strategické 
dokumenty 

Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016 –
2022 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2020 – 2022 

pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem 

Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 
2021-2023 

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na 
období 2018 až 2026 

Dotčené druhy sociálních 
služeb a služeb souvisejících 
(zapojení) 

Stacionář RIAPS - Trutnov 

Předpokládaní realizátoři  Stacionář RIAPS - Trutnov 

Cíl 4 Zmapování potřebnosti služeb pro osoby s těžkým zdravotním 
postižením  

Opatření 4.1 Zmapování potřeb – s omezenou mobilitou (vozíčkáři) 



4.2 Zmapování bariér ve městě 

4.3  Zajistit a zprostředkovat pomoc osobám s omezenou 
mobilitou při sportovních a dalších aktivitách, v případě 
zájmu zajistit vhodné prostory pro setkávání.  

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

ad 4.1) Zmapování potřeb osob s omezenou mobilitou, v rámci 
sociální terénní práce zmapovat konkrétní zájemce.   

ad 4.2) S pomocí vozíčkářů a Královédvorskou Arnikou zmapovat 

bariéry ve městě a poté zpracovat návrh bezbariérové trasy.   

ad 4.3) V případě zájmu o sportovní aktivity, pomoci osobám 
s omezenou mobilitou se zprostředkováním vhodného prostoru. 

Přínos Zlepšení psychické kondice, smysluplné využití volného času 
a vzdělávání, navázání nových sociálních kontaktů, mezigenerační 
setkávání. 

Splněno ANO/NE NE 

Konkrétně Z důvodu špatné epidemiologické situace nedošlo ke zmapování 
potřebnosti služeb pro osoby s těžkým zdravotním postižením. 

Předpokládaný termín 
realizace 

2021  

Charakter opatření Neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

 

Předpokládané zdroje 
financování 

 

Vazba na strategické 
dokumenty 

Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016 –
2022 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2020 – 2022 

pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem 

Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 
2021-2023 

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na 
období 2018 až 2026 

Dotčené druhy sociálních 
služeb a služeb souvisejících 
(zapojení) 

 

Předpokládaní realizátoři  město Dvůr Králové nad Labem, sociální pracovnice MěÚ DKnL 

 

  



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

Priorita Podpora funkční rodiny a prevence sociálního vyloučení dětí 
a mládeže 

Cíl 1 Nastavení a zavedení systému terénních okruhů - Nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež – Střelka ve Městě Dvůr Králové nad 
Labem a v obcích ORP  

Opatření 1.1 Rozšíření práce s dětmi a mládeží ve Dvoře Králové nad 
Labem, v obcích ORP a snižovat tak riziko sociálně-
patologických jevů i kriminalitu dětí a mládeže.  

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Během vládních omezení vycházet i nadále vstříc potřebám dětem 

z cílové skupiny v oblasti distanční výuky (nabídnout prostor, 

počítačové připojení a doprovázení při plnění školních úkolů).         

Po uvolnění vládních omezení zorganizovat další akce v terénu 

Královédvorska (Scate workshop, Graffity workshop II., Street 

koncert).  

Od jara 2021 nastavit a zavést systém terénních okruhů ve Městě 

Dvůr Králové a rovněž začít mapovat situaci na jedné vybrané 

nejpotřebnější obci ORP.     

Přínos Rozšíření povědomí o možnostech pomoci pro ohrožené děti a 
mládeži ve správním obvodu.   

Splněno ANO/NE Částečně 

 

 

 

 

 

 

Konkrétně 

Během uzavírky škol NZDM rozšířilo svou otvírací dobu a umožnilo 
12 dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí docházet na 
distanční výuku. Zajistilo pro žáky potřebné technické zázemí i 
dobrovolnickou pomoc pro nutné individuální doprovázení.   
Kromě dopoledne se NZDM věnovalo v nejvyšší možné míře i 
dalším dětem, které přicházely na pomoc s vypracováním úkolů v 
odpoledních hodinách. Částečně byla realizována i práce v terénu, 
ověřují se 2 navržené trasy ve Dvoře Králové. Zahájen monitoring 
v Bílé Třemešné.  V létě se NZDM zapojilo do organizace 
příměstského tábora pro sociálně znevýhodněné děti. Na podzim 
byl realizován spolu se službou SAS Graffity workshop pro 
zachycení dětí a rodin v terénu, a to ve Dvoře Králové v 
Schulzových sadech a v obci Mostek. Vytvořeny a distribuovány 
byly nové informační materiály pro děti v terénu. Nově vzniklo 
poradenství a kontaktní práce 1h denně v online prostoru.     

Předpokládaný termín 
realizace 

2021 

Charakter opatření Neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

Dle požadavků obcí 

Předpokládané zdroje 
financování 

Dotace obcí, KHK, MPSV  

Vazba na strategické 
dokumenty 

Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–
2022 



Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2020 – 2022 

pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem 

Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 
2021-2023 

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na 
období 2018 až 2026 

Dotčené druhy sociálních 
služeb a služeb souvisejících 
(zapojení) 

Spolupráce obce s Farní charitou, SAS a sociálními pracovnicemi 
MěÚ DKNL, OSPOD MěÚ 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři 

Farní charita Dvůr Králové nad Labem – NZDM, SAS, obce ve 
správním obvodu, město Dvůr Králové nad Labem 

Cíl 2 Zvýšení povědomí o sociálních službách podporujících rodiny v 
ORP 

Opatření 2.1 Realizace informačně tvořivého workshopu se zaměření na 
rodiny s dětmi v ORP DKnL  prostřednictvím projektu Rozvoj 
regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí 
Královéhradeckého kraje II. 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Informačně tvořivý workshop. Cílová skupina bude pozvána na 
tvořivý program pro dospělé i děti, během kterého budou 
rodinám představeny dostupné sociální služby. Do informační 
části budou dále moci vstupovat i další pozvaní odborníci.  

Rozsah: 12x 1,5 hodiny   

Pokud epidemiologická situace dovolí, bude realizováno v tomto 

roce cca 8 seminářů v rámci ORP DKnL. KA budou probíhat v místě 

obvyklého setkávání místní komunity (kulturní dům, …)  

Tématy přednášek by se mělo mířit na široké spektrum rodin s 

dětmi bez ohledu na to, zda se jedná o rodinu s velmi závažnými 

a kumulovanými problémy, nebo běžné rodiny, které se v rámci 

své životní situace mohou s tímto neočekávaně setkat. 

Přínos Rodiny na obcích mají ztížený přístup k běžně nabízeným 
aktivitám pro rodiny ve městě. Služba SAS vnímá, že ačkoliv 
působí terénní formou, povědomí o možnostech sociálních služeb 
je stále nižší než u rodin ve městě.  

Rozšíření kompetencí, znalostí a možností rodin s dětmi, jak řešit 
svou sociální situaci. Podpora rodin sociálními službami. Sociální 
začlenění rodin v nepříznivé sociální situaci do společnosti. 
Prevence před dalším propadem v obtížné životní situaci.     

Splněno ANO/NE Částečně 

 

 

Konkrétně 

Od začátku projektu proběhly čtyři semináře/workshopy. První 
seminář proběhl 8. 9. 2020 na základní škole Mostek. Rodiče 
během rodičovských schůzek pracovnice informovaly o činnosti 
služby Labyrint – cesta pro rodinu. Současně během semináře 
pracovnice služby představily rodičům i řešení situace jako byl a je 
koronavirus. 



Z důvodu koronaviru, nebylo možno do konce školního roku 
2020/2021 uspořádat další seminář.  

Další setkání se zájemci o informace o činnostech služby  

Labyrint – cesta pro rodiny proběhlo v obci Mostek na Dni obce, 
11. 9. 2021. Během tohoto setkání pracovnice odpovídaly 
individuálně na dotazy zájemců o informace.  

Následovaly dva workshopy – Graffiti. Na těchto akcích jsme 
spolupracovali se službou NZDM Střelka. První se konal v 
Schulzových Sadech ve Dvoře Králové nad Labem, 15. 9. 2021 a 
druhý na Mostku v prostorách u obecního úřadu, 13. 10. 2021. 
Tyto workshopy zajímaly především děti. Rodiče, kteří děti 
doprovázeli, pracovnice oslovovali s informacemi ohledně činností 
služby Labyrint – cesta pro rodinu.  Děti si udělaly své návrhy, 
podle kterých pak kresbu uskutečnily na strečovou folii, 
nataženou mezi stromy.  

Do konce roku 2021 máme naplánovaný seminář  v obci Lanžov, 
30. 11. 2021. Tento seminář se uskuteční ve spolupráci se službou 
odborné sociální poradenství Občanská poradna. Společně 
budeme s účastníky hovořit o tématech, která se v obou službách 
prolínají, neboť díky hlubšímu právnímu zaměření Občanské 
poradny se na ni pracovnice služby Labyrint – cesta pro rodinou 
obrací s otázkami a společně se podílí na řešení situace klientů.  

8. 9. 2020 ZŠ Mostek 

11. 9. 2021 Den obce Mostek 

15. 9. 2021 Graffiti Dvůr Králové nad Labem 

13. 10. 2021 Graffiti Mostek  

Předpokládaný termín 
realizace 

2021 

Charakter opatření Neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

cca 60 456 Kč 

Předpokládané zdroje 
financování 

projekt Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území 
obcí Královéhradeckého kraje II 

Vazba na strategické 
dokumenty 

Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–
2022 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2020 – 2022 

pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem 

Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 
2021-2023 

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na 
období 2018 až 2026 

Dotčené druhy sociálních 
služeb a služeb souvisejících 
(zapojení) 

 SAS FCH 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři 

Farní charita Dvůr Králové nad Labem – SAS, město Dvůr Králové 
nad Labem 



Cíl 3 Zachování spolupráce subjektů za účelem podpory rodin 
ohrožených sociálním vyloučením 

Opatření 3.1 Nadále pokračovat v průběžném mapování nových obyvatel 
a realizovat sociální práci s potřebnými rodinami ve 
spolupráci OSPOD, poskytovateli služeb (SAS a NZDM), místní 
pobočkou Úřadu práce ČR a příslušnými obecními úřady. 

3.2 Pokračovat v podpoře rodin ohrožených sociálním 
vyloučením prostřednictvím Sociálně aktivizační služby, 
sociální rehabilitace a NZDM k získání potřebných 
kompetencí k dosažení vyšší míry samostatnosti. 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Sociální pracovnice MěÚ ve spolupráci s obcemi průběžně mapují 
nové obyvatele a pracují s potřebnými rodinami ve spolupráci 
s OSPOD, poskytovateli služeb a místní pobočkou Úřadu práce ČR. 
Většinou se jedná o byty soukromých pronajímatelů, kde se 
nájemníci často střídají. V bytech jsou nevyhovující podmínky. 
Romští nájemníci mají problém sehnat kvalitnější bydlení. Sociální 
pracovníci informují nájemníky o možnostech jiného bydlení a 
nabízejí jim využití vhodných sociálních služeb např. SAS, sociální 
rehabilitace, které jim poskytují poradenství, podporu a nácvik 
vybraných činností k získání potřebných kompetencí k dosažení 
vyšší míry samostatnosti, napomáhají zvyšovat jejich rodičovské 
kompetence (nácvik vedení domácnosti, příprava dětí na 
vyučování), pracovní dovednosti apod. Některé obce zvažují 
odkoupení bytů od soukromníků, aby zabránily dalšímu přílivu 
sociálně nepřizpůsobivých občanů do obcí. V rámci KP nadále 
rozvíjet nastavenou spolupráci.  

Pokud to epidemiologická situace dovolí, bude se pokračovat 
v setkáních na obcích, jejichž cílem je seznámit starosty obcí o 
povinnosti obecních úřadů dané zákonem č. 359/1999 Sb., o 
sociálně-právní ochraně dětí a se standardy kvality sociálně-
právní ochrana dětí.   

Budou také probíhat schůzky OSPODU, SAS, NZDM a s Centrem 
pro rodinu Klubko.  

Přínos Předcházení vzniku sociálně vyloučených lokalit 

Splněno ANO/NE ANO 

 

 

Konkrétně  

V roce 2021 proběhlo několik setkání všech zúčastněných stran, 
pak několik individuálních schůzek OSPOD a SAS.  Byly realizovány 
2 případové konference (OSPOD, SAS) a 1 případové setkání 
(OSPOD, Centru pro rodinu Klubko). Četnost osobních schůzek 
byla v důvodu covid-19 omezena na minimum, probíhaly však 
telefonické, popř. písemné konzultace.       

Terénní sociální pracovnice jsou v pravidelném kontaktu se 
zaměstnanci obcí, v rámci depistáže zachycují nové klienty a 
okamžitě reagují realizací sociální práce a nabídkou dostupných 
služeb dle aktuálně zjištěných potřeb klientů. V případě rodin s 
dětmi spolupracují s OSPOD, realizují společné návštěvy v 
rodinách, s rodinami konzultují možnosti řešení situace. Dle 
zjištěných potřeb nabízejí a doporučují služby – SAS, NZDM, RIAPS 
atd. 



Během roku bylo uskutečněno několik schůzek na obecních 
úřadech Dolní Brusnici, Horní Brusnici, Mostku, Vítězná, Kocbeře, 
Kohoutov, Vlčkovice, Dubenec, Borovnička, cílem setkání bylo 
seznámit starosty obcí o povinnosti obecních úřadů dané 
zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a se 
standardy kvality sociálně-právní ochrana dětí. 

Předpokládaný termín 
realizace 

2021 

Charakter opatření Neinvestiční  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

 

Předpokládané zdroje 
financování 

Dotace na výkon OSPOD 

Dotace na výkon sociální práce na obcích 

Dotace MPSV, KHK 

Vazba na strategické 
dokumenty 

Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016 –
2022 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2020 – 2022 

pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem 

Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 
2021-2023 

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na 
období 2018 až 2026 

Dotčené druhy sociálních 
služeb a služeb souvisejících 
(zapojení) 

Sociálně aktivizační služby, nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři 

MěÚ Dvůr Králové nad Labem - OSPOD, terénní sociální práce, 
Farní charita DKNL, obce ORP, kontaktní pracoviště ÚP ČR, 
příslušné obecní úřady 

Cíl 4 Podpora rodin s malými dětmi 

Opatření 4.1 Nastavení spolupráce s Mateřským centrem Žirafa ohledně 
pořádání různých besed a přednášek. 

 4.2 Podpora stávajících služeb pro rodiny s dětmi se zdravotním 
postižením (rané péče, osobní asistence). 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Uskutečnit zajímavé besedy na různá témata např. problematika 

náhradní rodinné péče a ochrany práv dětí, jak pomoci rodinám se 

zdravotně postiženými dětmi a včasná podpora těmto rodinám ke 

zlepšení vývoje postižených dětí (např. porucha autistického 

spektra), seminář o institucích, na které se mohou občané, obrátit 

v sociální tísni atd. 

Akce pro tento rok : 

Únor: 

• Webinář psychoterapeutky a laktační poradkyně Mgr. Jany 

   Bartoňové 

• Navázání spolupráce s městskými lesy – Den za obnovu lesa atp. 



• Navázání spolupráce s ostatními sociálními službami ve Dvoře 

   Králové nad Labem a plánování společných akcí (SAS Farní 

   charita Dvůr Králové nad Labem) 

Březen: 

• Přednáška Českého červeného kříže o úrazovosti dětí 

• Webinář psychoterapeutky a laktační poradkyně Mgr. Jany 

   Bartoňové 

   Duben: 

• Webinář psychoterapeutky a laktační poradkyně Mgr. Jany 

   Bartoňové 

• Canisterapie 

• Hravá logopedie s Mgr. Denisou Petříkovou 

• Pohybové hrátky pro děti 

Květen: 

• Webinář psychoterapeutky a laktační poradkyně Mgr. Jany 

    Bartoňové 

• Hravá logopedie s Mgr. Denisou Petříkovou 

• Pohybové hrátky pro děti 

• Zásady sebeobrany s Městskou policií 

Červen: 

• Webinář/přednáška psychoterapeutky a laktační poradkyně  

    Mgr. Jany Bartoňové 

• Hravá logopedie s Mgr. Denisou Petříkovou 

• Pohybové hrátky pro děti 

Červenec + Srpen: 

• Webinář/přednáška psychoterapeutky laktační poradkyně  

    Mgr. Jany Bartoňové 

• Hravá logopedie s Mgr. Denisou Petříkovou 

• Pohybové hrátky pro děti 

Září: 

• Webinář/přednáška psychoterapeutky laktační poradkyně  

   Mgr. Jany Bartoňové 

• Hravá logopedie s Mgr. Denisou Petříkovou 

• Pohybové hrátky pro děti 

• Účast na Dni spolků 

• Canisterapie 

Říjen: 

• Webinář/přednáška psychoterapeutky laktační poradkyně 

    Mgr. Jany Bartoňové 

• Hravá logopedie s Mgr. Denisou Petříkovou 

• Pohybové hrátky pro děti 

• Přednáška Centra rané péče Sluníčko 

Listopad: 

• Webinář/přednáška psychoterapeutky laktační poradkyně  

    Mgr. Jany Bartoňové 



• Hravá logopedie s Mgr. Denisou Petříkovou 

• Pohybové hrátky pro děti 

• Canisterapie 

Prosinec: 

• Webinář/přednáška psychoterapeutky laktační poradkyně  

   Mgr. Jany Bartoňové 

• Hravá logopedie s Mgr. Denisou Petříkovou 

• Pohybové hrátky pro děti 

Přínos Získání zajímavých informací, které mohou rodinám pomoci při 
řešení různých životních situacích. 

Splněno ANO/NE Částečně 

 

 

 

 

 

Konkrétně 

4.1 Nastavení spolupráce s Mateřským centrem Žirafa ohledně 
pořádání různých besed a přednášek. 

Zatím cíl nebyl splněn.   

4.2 Podpora stávajících služeb pro rodiny s dětmi se zdravotním 
postižením (rané péče, osobní asistence). 

Povedla se navázat spolupráce s oční školou, kdy je centrum 
otevřené dva dny v týdnu pouze pro maminky děti z oční školy. 

Povedlo se realizovat: 

Přednáška MGR. Jany Bartoňové na téma Doba Covidová 

Kroužek angličtiny 

Výlety do okolí Dvora Králové nad Labem 

Spustit Klub žirafky ve školce – každou středu hlídání dětí pod 
dozorem zkušených učitelek ze školky 

Každý čtvrtek je tvoření pro děti a maminky 

Vytvoření flexi sdíleného pracovního místa pro dvě pracovnice, 
každá na půl úvazku 

Dětský den 

Halloween párty 

Předpokládaný termín 
realizace 

2021  

Charakter opatření Neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

 

Předpokládané zdroje 
financování 

 

Vazba na strategické 
dokumenty 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2017 – 2019 

pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem 

Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 
2021-2023 

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na 
období 2018 až 2026 

Dotčené druhy sociálních 
služeb a služeb souvisejících 
(zapojení) 

Mateřské Centrum Žirafa, město Dvůr Králové nad Labem, 
poskytovatelé sociálních služeb 



Předpokládaní realizátoři, 
partneři 

Mateřské Centrum Žirafa, město Dvůr Králové nad Labem, 
poskytovatelé sociálních služeb 

 

Cíl 5 

Realizace osvětové přednáškové činnosti, která seznamuje 
pedagogické pracovníky, žáky 2. stupně ZŠ a žáky SŠ s 
problematikou náhradní rodinné péče a dětských práv 

Opatření 5.1 Prostřednictvím interaktivního programu seznámit učitele, 
žáky   základních a středních škol s problematikou náhradní 
rodinné péče a ochrany práv dětí. 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Centrum pro rodinu Klubko seznamuje pedagogické pracovníky a 
žáky prostřednictvím interaktivního programu s možnostmi péče o 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými rodiči a problematikou 
dětských práv. 

Přínos Cílem projektu je seznámit žáky základních a středních škol s 
problematikou náhradní rodinné péče a ochrany práv dětí. Projekt 
se snaží přiblížit dětem a mladým lidem mimo jiné také to, jak žijí 
a co prožívají děti v pěstounské rodině a nechává je zamýšlet se 
nad otázkou: „Jak žijí děti, o které se nemohou nebo nechtějí 
starat jejich rodiče?“ Program seznamuje s možnostmi péče o 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými rodiči, představuje formy 
péče o dítě vyrůstající bez rodičů (seznamuje s formami ústavní 
péče a náhradní rodinné péče – adopce, pěstounská péče 
(dlouhodobá), pěstounské péče na přechodnou dobu, hostitelská 
péče – forma pomoci dětem žijící v ústavní péči). Předpokládáme, 
že díky sdílení zážitků a informací dětí s rodiči a širší rodinou může 
dojít k pochopení důležitosti pěstounské péče a zároveň může být 
impulsem k položení si otázky, zda by se takto oslovené rodiny 
samy nemohly stát pěstounskými.  

Splněno ANO/NE Částečně 

 

 

 

 

 

 

Konkrétně 

Vzhledem k situaci, která nastala v souvislosti se šířením epidemie 
Covid, začala být osvětová činnost ve školách realizována až v  

1. pololetí školního roku 2021/2022. Činnost probíhá v rámci 
projektu „Program pro školská zařízení seznamující 
s problematikou dětských práv a náhradní rodinné péče“ pod 
MPSV, za jehož finanční podpory je realizován. V rámci projektu 
byly vytvořeny tištěné materiály na téma dětských práv pro 
pedagogy a děti, které obsahují aktuální kontakty a v případě 
materiálu pro pedagogy i návodné informace. Přednášky probíhají 
ve Dvoře Králové na ZŠ Schulzovi sady, kde se programu účastní 
všechny 8. a 9. třídy. Program vedený interaktivní formou 
podněcuje k vzájemnému dialogu a konkrétním dotazům. V rámci 
přednášky je promítán krátký dokumentární film z cyklu „Rodiče 
napořád“, který představuje konkrétní pěstounskou rodinu. 
Osvětu ve formě edukativní činnosti hodnotíme jako potřebnou a 
zároveň užitečnou. Žáci i pedagogové reagují na program 
pozitivně a jsou otevřeni další spolupráci. 

 

Předpokládaný termín 
realizace 

2021 



Charakter opatření Neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

 

Předpokládané zdroje 
financování 

 

Vazba na strategické 
dokumenty 

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na 
období 2018 až 2026 

Dotčené druhy sociálních 
služeb a služeb souvisejících 
(zapojení) 

Farní charita  DKnL - Centrum pro rodinu Klubko 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři 

Farní charita  DKnL - Centrum pro rodinu Klubko 

 

Cíl 6 

Zajistit odbornou terapeutickou pomoc pro prarodiče se 
svěřenými dětmi do péče 

Opatření 6.1 Centrum pro rodinu Klubko zajistí terapeutickou pomoc 

       pro prarodiče, kteří mají svěřené děti do pěstounské péče. 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Na Královédvorsku je většina dětí, které jsou svěřeny do 
pěstounské péče svých prarodičů. Ti nahrazují roli rodičů, a to i 
přes svou historii, vyšší věk, a ne vždy dobré zdraví. Z tohoto 
důvodu se snaží Centrum pro rodinu Klubko terapeuticky pracovat 
s těmito pěstouny na zlepšování a prohlubování vztahů jak se 
svěřenými dětmi, tak v rámci vztahů celé širší rodiny. Díky této 
odborné pomoci podporují vytvoření záchranné vztahové sítě pro 
svěřené děti, které by v případě neschopnosti pěstounů o ně 
pečovat, ztratily bezpečné prostředí, což by ohrozilo jejich zdravý 
vývoj. 

Přínos Vytvoření záchranné vztahové sítě pro svěřené děti, které by v 
případě neschopnosti pěstounů o ně pečovat, ztratily bezpečné 
prostředí, což by ohrozilo jejich zdravý vývoj.  

Splněno ANO/NE ANO 

 

 

Konkrétně  

V rámci rozvojového opatření pracuje Centrum pro rodinu Klubko 
při doprovázení rodin ve spolupráci s OSPODEM MěÚ DKnL na 
obnovení a prohloubení příbuzenských vztahů a vazeb dětí 
umístěných do náhradní rodinné péče. Nabízenou odbornou 
terapeutickou podporu využívá v tomto směru minimální počet 
rodin. Podpora vedoucí k rodinné sounáležitosti je proto 
realizována především ze strany klíčových pracovnic, které jsou 
s rodinami v intenzivním kontaktu.      

 

Předpokládaný termín 
realizace 

2021 

Charakter opatření Neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

 

Předpokládané zdroje 
financování 

 



Vazba na strategické 
dokumenty 

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na 
období 2018 až 2026 

Dotčené druhy sociálních 
služeb a služeb souvisejících 
(zapojení) 

Farní charita  DKnL - Centrum pro rodinu Klubko 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři 

Farní charita  DKnL - Centrum pro rodinu Klubko 

 

 

Cíle a opatření pro oblast péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Priorita Podpora integrace osob ohrožených sociálním vyloučením 

Cíl 1 Zahájení rekonstrukce azylového Domu Žofie 

Opatření 1.1 Zahájení zadávání podlimitní veřejné zakázky: "Rekonstrukce 

       2. a 3. N. P. azylového Domu Žofie" na stavební práce. 

1.2 Zhodnocení nabídek. 

1.3 Zahájení stavebních prací. 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Odbor RISM v souladu s rozhodnutím vedení města a v souladu s 
Programem rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2016 -2020, 
který zahrnuje jako jednu z prioritních investičních akcí zahrnutou v 
akčním plánu „Rekonstruovat Dům Žofie pro sociální bydlení", 
připravuje akci: "Rekonstrukce 2. a 3. NP azylového Domu Žofie",  

a to dle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří 

PROJEKTIS, spol. s r.o. 

Tato investiční akce zahrnuje kompletní rekonstrukci 2 a 3 NP, kdy 
ve 2. podlaží vznikne 6 samostatných pokojů s kuchyňskou linkou, 
společné sociální zařízení situované na chodbě (umývárna se 2 
sprchami a 2 kabinami WC - se stejným rozsahem pro muže i pro 
ženy). Dále bude z chodby přístupná úklidová místnost, 
zamykatelné sklady čistého i špinavého prádla a místnost prádelny 
s pračkou a se sušičkou. Na tomto podlaží je navržen jeden 
samostatný bezbariérový byt s vlastním sociálním zařízením a 
kancelář personálu rovněž s vlastním sociálním zařízením.  

Ve 3. podlaží je navrženo také 6 samostatných bytů 

různých velikostí vždy s vlastním sociálním zařízením s možností 
umístění pračky do koupelny, příp. do kuchyně. V rámci stavebních 
prací dále dojde zejména k výměně výplní otvorů, rekonstrukci 
balkonů atd.  

Stavební práce budou probíhat za provozu azylového domu, na což 
jsou uchazeči v rámci zadávací dokumentace několikrát 
upozorněni. Tato investiční akce navazuje na provedenou 
rekonstrukci 1 NP a také rekonstrukci střešního pláště. Součástí 
prací není dodávka nábytku vyjma zmíněné kuchyňské linky. 

Rozsah projektu, řešená dispozice bytů, harmonogram prací a další 
požadavky byl konzultovány s Mgr. Marcelou Hauke, ředitelkou 
pečovatelské služby města. 



Přínos Získání dostupného bydlení (ubytování) pro lidi, kteří se ocitnou v 
nepříznivé sociální situaci (např. dluhy). 

Splněno ANO/NE ANO 

 

 

Konkrétně 

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 v objektu čp. 1006, Bezručova ul. 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. 

Předpokládaný termín 
realizace 

2021 

Charakter opatření Investiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

cca 12.568.904,00 Kč s DPH 

Předpokládané zdroje 
financování 

rozpočet města Dvůr Králové nad Labem 

Vazba na strategické 
dokumenty 

Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016 –
2022 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2017 – 2019 

pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem 

Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 
2021-2023 

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na 
období 2018 až 2026 

Dotčené druhy sociálních 
služeb a služeb souvisejících 
(zapojení) 

Pečovatelská služba města Dvůr Králové nad Labem 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři 

Pečovatelská služba města Dvůr Králové nad Labem, město Dvůr 
Králové nad Labem 

Cíl 2 Rozšíření služby Občanské poradny o službu psychologické 
poradenství (doprovázení) rodinám s dětmi 

Opatření 2.1 Zajistit klientům Občanské poradny psychologické poradenství  

       (doprovázení) rodinám s dětmi. 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Z důvodu narůstajících potřeb pracovat s dětmi i s celými rodinami.   

Farní charita Dvůr Králové nad Labem žádá o změnu kapacity Sítě 



podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje, 

konkrétně o navýšení úvazku v Občanské poradně o 0,25 sociální 

pracovník-psychologické doprovázení, aby mohla svým klientům 

zajistit výše uvedenou službu. 

Tato aktivita vychází ze Střednědobého plánu sociálních služeb 

Královéhradeckého kraje 2021-2023 a spadá do odborného 

sociálního poradenství.  

Navýšený úvazek bude využit pro oblast DKnL a Královédvorska. 

Přínos Podpora rodiny v přirozeném sociálním prostředí. 

Splněno ANO/NE ANO 

 

 

 

Konkrétně 

Rada města Dvůr Králové nad Labem č. R/89/2021-73.  RM  
ze dne 24.02.2021 schválila stanovisko k navýšení úvazku sociálního 
pracovníka v sociální službě občanská poradna o 0,25 úvazku 
poskytovanou Farní charitou Dvůr Králové nad Labem, Palackého 
99, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, vydané za účelem změny 
kapacity Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého 
kraje 1.7.2021. 
 

V únoru v roce 2021 přijala občanská poradna ve Dvoře Králové 
nad Labem novou terapeutku, která poskytuje klientům podporu, 
pomoc a psychologické provázení každou středu od 14:00 do 18:00 
ve Dvoře Králové nad Labem. Nyní tedy poskytují psychologickou 
podporu za občanskou poradnu dvě terapeutky.  

 

V roce 2021 se na občanskou poradnu obrátilo 71 klientů za 
účelem psychologické podpory a terapie, proběhlo 167 konzultací, 
k 8.11.2021 je to 25 % konzultací, které byly v oblasti psychologické 
podpory a terapie ve Dvoře Králové. Pokud chtějí psychologické 
poradenství využít klienti z ostatních poraden FCH DKnL, odkazují 
je poradkyně do Dvora Králové nad Labem. Úzká spolupráce je 
navázána také se sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi, 
Labyrint. Vzhledem k aktuálně naplněné kapacitě se tato služba 
jeví jako potřebná i do budoucna. 

Předpokládaný termín 
realizace 

 

2021 

Charakter opatření Neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

 

Předpokládané zdroje 
financování 

státní rozpočet, Královéhradecký kraj, zřizovatel, krátkodobě 
rovněž Individuální projekty z EU 

Vazba na strategické 
dokumenty 

Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016 –
2022 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2017 – 2019 



pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem 

Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 
2021-2023 

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na 
období 2018 až 2026 

Dotčené druhy sociálních 
služeb a služeb souvisejících 
(zapojení) 

 

 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři 

Pečovatelská služba města Dvůr Králové nad Labem, město Dvůr 
Králové nad Labem 

Cíl 3 Pomoci občanům ohrožených sociálním vyloučením, kteří nejsou 
schopni řešit své problémy vlastním přičiněním z důvodu životních 
návyků, k rozvoji schopností a dovedností potřebných k získání 
běžného nezávislého a samostatné bydlení  

Opatření 3.1 Vytipování klientů, kteří mají zájem o službu sociální 
rehabilitace.  

3.2   Pomoci klientům ve zvyšování počítačových kompetencí. 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Plán z roku 2020 přesunut na 2021 - nabídka základních 

počítačových kompetencí pro zájemce z ORP DKnL, ideálně v místě 

bydliště, případně dohodnout spolupráci s MěÚ DKnL o poskytnutí 

zázemí pro klienty.    

Dále pokud to epidemiologická situace dovolí pokračovat ve 
společných schůzkách na obcích, kde byly naplánované aktivity, 
zejména v souvislosti s počítačovým minimem a informovat 
občany, jaké další služby sociální rehabilitace nabízí. 

Přínos Poskytnutím sociální rehabilitace by získali potřebné kompetence 
k dosažení vyšší míry samostatnosti. 

Splněno ANO/NE ANO 

 

 

 

Konkrétně 

V roce 2021 o setkávání na obcích Královédvorska nebyl ze strany 
klientů zájem. Důvodem byly obavy ze sdružování se na jednom 
místě. Navzdory náročné situaci naznačení karanténními 
opatřeními však sociální rehabilitace pracovala v roce 2021 (k 11. 
11.) s 33 klienty. Což je o 2 více než vloni.  Oslovila 23 nových 
klientů ze Dvora i okolí. Třetina z nich se věnovala rozvoji 
základních počítačových dovedností. Cílem setkávání bylo nalezení 
práce nebo běžná obsluha telefonu a počítače potřebná k 
samostatnému a nezávislému bydlení. 

Předpokládaný termín 
realizace 

2021 

Charakter opatření Neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

 

Předpokládané zdroje 
financování 

Dotace  



Vazba na strategické 
dokumenty 

Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–
2022 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2020 – 2022 

pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem 

Střednědobý plán sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2021 
až 2023 

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na 
období 2018 až 2026 

Dotčené druhy sociálních 
služeb a služeb souvisejících 
(zapojení) 

Misericordia, o.p.s. – Horizont - sociální rehabilitace  

Předpokládaní realizátoři, 
partneři 

Misericordia, o.p.s. –  Horizont - sociální rehabilitace 

Cíl 4 Spolupráce s Úřadem práce Trutnov na evropském projektu - 
pracovní rehabilitace 

Opatření  4.1   Pomoci lidem se zdravotním postižením získat a udržet 
prostřednictvím pracovní rehabilitace vhodné zaměstnání. 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Realizaci pracovní rehabilitace zajišťuje Úřad práce ČR ve spolupráci 
se zaměstnavateli, vzdělávacími zařízeními, neziskovými 
organizacemi, lékaři a zdravotnickými zařízeními, a hradí náklady 
s ní spojené.  
Pracovní rehabilitace je zabezpečována základě podané žádosti 
osobou, která má právo o pracovní rehabilitaci požádat. 
Uskutečňuje se podle individuálního plánu, který ÚP ČR sestaví 
společně s účastníkem pracovní rehabilitace v souladu 
s jeho potřebami, možnostmi a zdravotní způsobilostí. 
Individuální plán obsahuje mimo jiné i jednotlivé formy pracovní 
rehabilitace a je ve své podstatě harmonogramem naplňování 
dohodnutého postupu směřujícího k pracovnímu uplatnění. 
O pracovní rehabilitaci může požádat osoba se zdravotním 
postižením, která je orgánem sociálního zabezpečení uznána 
invalidní ve II. a III. nebo i v I. Stupni nebo osobou zdravotně 
znevýhodněnou, nebo osoba, která je uznána dočasně práce 
neschopnou, a pracovní rehabilitaci jí doporučil ošetřující lékař, 
nebo osoba, která v rámci kontrolní lékařské prohlídky přestala být 
invalidní a pracovní rehabilitaci jí doporučila okresní správa 
sociálního zabezpečení, nebo osoba, která byla orgánem sociálního 
zabezpečení posouzena, že již není invalidní, a to podobu 12 měsíců 
ode dne toho posouzení.       

Přínos Usnadnění vstupu osob se zdravotním postižením na otevřený trh 
práce a udržení stávajícího zaměstnání u osob, které kvůli zhoršení 
zdravotního stavu již nejsou schopny vykovávat svoji dosavadní 
profesi. 

Splněno ANO/NE Částečně 

 

 

 

Konkrétně 

Práci v rámci projektu pro OZP „Rozvoj systému podpory 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce 
(OZP)“ výrazně narušila pandemická situace. Schůzky s klienty 
musely být eliminovány - skupinové aktivity byly úplně zakázány, 
individuální schůzky byly omezovány. S klienty jsme spíše 



komunikovali telefonicky nebo elektronicky. V rámci tohoto 
projektu se již neklade důraz na zařazování do nástroje pracovní 
rehabilitace, spíše se klientům podává poradenství a nabízejí volná 
pracovní místa dle jejich zdravotního stavu mimo pracovní 
rehabilitaci. Pracovnice projektu od srpna pravidelně dojíždí na ÚP 
do Dvora Králové nad Labem a představuje možnosti projektu – 
poradenství, ergodiagnostické vyšetření ve FN v Hradci Králové a 
pracovní rehabilitaci a intenzivně nabízí volné pozice pro OZP. 
Spolupracuje také se sociálními službami a pomáhá klientům i 
žádostmi o dávky pro OZP. Do srpna byly aktivity projektu ve Dvoře 
Králové nad Labem kvůli pandemické situaci a pozastaveným 
výjezdům na pobočku do Dvora Králové výrazně omezeny.  
Od srpna pracovnice projektu komunikovala s 15 klienty.  
Tento zmíněný projekt bude v roce 2023 ukončen, nicméně se nyní 
jedná o jeho pokračování, nyní se projednávají změny a nová 
nastavení navazujícího projektu.  

Předpokládaný termín 
realizace 

2021 

Charakter opatření Neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

 

Předpokládané zdroje 
financování 

  
ESF, statní rozpočet ČR prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost  

Vazba na strategické 
dokumenty 

 

Dotčené druhy sociálních 
služeb a služeb souvisejících 
(zapojení) 

 
 
terénní sociální pracovnice Měú DKnL, ÚP Trutnov 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři 

 
terénní sociální pracovnice Měú DKnL, ÚP Trutnov 

 

  



Obecné cíle komunitního plánování sociálních služeb 

Priorita Příprava na stárnutí obyvatel regionu 

Cíl 1 Pokračování systematického procesu komunitního plánování 
rozvoje sociálních služeb  

Opatření 1.1 Pravidelně vyhodnocovat síť sociálních služeb. 

1.2 Kontrolovat a vyhodnocovat plnění výsledků plánu v rámci 

       setkávání pracovních skupin 2x ročně. 

1.3  Provázat střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb a 

       financování sociálních služeb s Královéhradeckým krajem. 

1.4 Spolupráce s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje 

      (vzájemná informovanost, metodické konzultace). 

 1.5 Pokračovat ve spolupráci s partnery při realizaci rozvoje 

       sociálních služeb – odbor ŠKS Městského úřadu DKnL, obce 

       ORP, poskytovatelé sociálních služeb, Úřad práce, školská 

zařízení, spolky atd. 

 1.6 Koordinátor plánování sociálních služeb zajišťuje veškeré 
aktivity spojené s realizací KPSS. 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Pokračování systematického procesu komunitního plánování 
sociálních služeb v zajištění aktivit zaměřených na řešení 
problematiky stárnutí obyvatel nejen ve městě, ale i na území 
přilehlých obcí, pokračovat v realizaci aktivit na podporu osob 
pečujících o osoby s kognitivní poruchou a podporu osob 
ohrožených sociálním vyloučením,  dále pak zvyšovat informační 
dostupnost sociálních služeb a podporovat informační aktivity 
v oblasti sociální práce a služeb sociální prevence. Zajistit realizaci 
dlouhodobých projektů přesahujících jednotlivá volební období a 
zefektivnit financování sociálních služeb.  

Přínos Zajištění realizace navržených priorit v oblasti rozvoje sociálních 
služeb. Prohloubení informovanosti zadavatelů o problematice 
sociálních služeb, pracovníků veřejné správy a zdravotnických 
služeb. Realizace propagačních materiálů, které budou zaměřeny k 
prohloubení informovanosti cílových skupin (senioři a zdravotně 
znevýhodnění občané; rodina, děti, mládež; osoby ohrožené 
sociálním vyloučením) zaměřené především na dostupnost 
terénních a ambulantních služeb. Prohloubení informovanosti 
pečujících osob v oblasti porozumění důsledkem nemoci, způsobu 
komunikace a poskytování pomoci s osobami s demencemi. U osob 
ohrožených sociálním vyloučením dojde ke zvýšení povědomí o 
problematikách, které jsou nejčastějším předmětem sociální práce, 
zároveň dojde k zvýšení informovanosti o nástrojích dostupné 
pomoci. 

Splněno ANO/NE ANO 

Konkrétně Pravidelně dochází vyhodnocování sítě sociálních služeb, město 
vydává stanoviska za účelem změny kapacity Sítě podporovaných 



sociálních služeb Královéhradeckého kraje. 2x do roka probíhá 
setkávání pracovních skupin komunitního plánování sociálních 
služeb, kde se probírají cíle a aktivity akčních plánů a s tím souvisí i 
vyhodnocování těchto plánů. Na skupinách se probírají i aktuální 
situace ze sociálních služeb. Dále se realizuje vytváření  
propagačních materiálů, které jsou zaměřeny k prohloubení 
informovanosti cílových skupin (senioři a zdravotně znevýhodnění 
občané; rodina, děti, mládež; osoby ohrožené sociálním 
vyloučením) zaměřené především na dostupnost terénních a 
ambulantních služeb. Prohloubení informovanosti pečujících osob 
v oblasti porozumění důsledkem nemoci, způsobu komunikace a 
poskytování pomoci s osobami s demencemi.  

Probíhá vzájemná informovanost s Královéhradeckým krajem,  
ohledně financování sociálních služeb a metodik.  

Nadále pokračuje dobrá spolupráce Městského úřadu DKnL, 

s obcemi ORP DKnL, poskytovateli sociálních služeb, Úřadem práce, 
se školskými zařízeními, spolky apod. v rozvoji sociálních služeb. 

Během roku bylo uskutečněno několik schůzek na obecních 
úřadech Dolní Brusnici, Horní Brusnici, Mostku, Vítězná, Kocbeře, 
Kohoutov, Vlčkovice, Dubenec, Borovnička. Cílem setkání bylo 
informovat představitelé obcí o aktualitách v sociálních službách, 
s čím potřebují v sociální oblasti pomoci apod. 

Předpokládaný termín 
realizace 

2021 

Charakter opatření Neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

 

Předpokládané zdroje 
financování 

projekt Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území 
obcí Královéhradeckého kraje II 

Vazba na strategické 
dokumenty 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2020 – 2022 

pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem 

Střednědobý plán sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2021 
až 2023 

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na 
období 2018 až 2026 

Dotčené druhy sociálních 
služeb a služeb souvisejících 
(zapojení) 

MěÚ DKNL  odbor ŠKS, poskytovatelé sociálních služeb 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři 

MěÚ DKNL  odbor ŠKS, poskytovatelé sociálních služeb 

  



Cíl 2 Den zdraví se sociálními službami a se složkami integrovaného 
záchranného systému 

 

Opatření 2.1   Zvýšit povědomí široké veřejnosti o poskytovaných sociálních 
a souvisejících službách ve Dvoře Králové nad Labem ve 
spolupráci se zdravotníky a se složkami integrovaného 
záchranného systému. 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Dvůr Králové nad Labem je městem s poměrně dobrou sítí 
sociálních a souvisejících služeb. I přes veškeré naše snahy o různé 
formy prezentací o sociálních službách, narážíme na problém, že 
naši občané stále nevědí, jaké služby jsou v našem městě pro ně 
dostupné. A to je také hlavní důvod pro vznik této akce, která je 
určena všem, nejenom těm, kdo momentálně hledají odbornou 
pomoc v nepříznivé životní situaci. Ti zde mají možnost přímo 
potkat spoustu odborníků nebo získat kontakt na odborná 
pracoviště.  

Prezentace bude probíhat formou praktických ukázek a 
workshopů, nebudou chybět ani aktivity pro děti. Bude možnost i 
zakoupení různých výrobků od klientů sociálních služeb. V rámci 
akce bude i doprovodný kulturní program. 

Akce bude probíhat na náměstí T.G. Masaryka, kde budou 
rozmístěny různé stánky, nebude chybět ani občerstvení. 

V roce 2020 se uskuteční Den zdraví a Den sociálních služeb 10.6. 
a bude spojen s akcí Peleton na kole dětem. 

Přínos Přiblížení sociálních služeb populární formou široké veřejnosti. 

Splněno ANO/NE ANO 

 

Konkrétně 

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace ohledně Covidu se Den 
sociálních a souvisejících služeb uskutečnil 13.9.2021 na náměstí 
T. G. Masaryka. V rámci akce se představila více než dvacítka 
organizací a spolků. Cílem bylo přiblížit občanům Královédvorska 
širokou nabídku profesionálních sociálních služeb a souvisejících 
služeb se sociální oblastí, které nabízejí místní organizace a spolky. 

Svou činnost tak letáky, praktickými ukázkami nebo výrobky svých 
klientů propagovali nejen zástupci poskytovatelů profesionálních 
sociálních služeb ze Dvora Králové nad Labem a okolí, ale také 
zástupci organizací působících na území Královéhradeckého kraje.  

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem představila 
své služby „Azylový dům Žofie“, „Noclehárna“ a „Pečovatelská 
služba“, zástupci Farní charity Dvůr Králové nad Labem mimo jiné 
informovali o nové službě „Denní stacionář Serafína“ pro lidi s 
mentálním a kombinovaným postižením od 16 do 65 let. 
Nechyběly ani prezentace práce oddělení sociálních věcí 
královédvorského městského úřadu, královédvorského střediska 
Diakonie ČCE, Domova důchodců, Misericordie nebo Domova sv. 
Josefa v Žirči, kde pečují o pacienty s roztroušenou sklerózou. Své 
služby přijeli představit také zástupci Oblastní charity Hradec 
Králové – střediska rané péče Sluníčko, dále Centrum Lira, 



Barevné domky Hajnice, Tyfloservis, SONS Trutnov, Život Hradec 
Králové, Most k životu Trutnov, Domácí hospic Duha Hořice nebo 
RIAPS Trutnov, který prezentoval služby kontaktního centra a 
stacionáře. Odbor sociálních věcí Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje zase v rámci Týdne pěstounství 
informoval zájemce o této formě náhradní rodinné péče.   

Nechyběla ani nabídka volnočasových aktivit souvisejících se 
sociálními službami. Svou činnost tak veřejnosti představily 
zástupkyně Klubu důchodců v Sadové, Klubu důchodců Žireč, 
Mateřského centra Žirafa nebo Královédvorské Arniky, která se 
zabývá dobrovolnictvím. Akce se zúčastnili i zástupci 
Krkonošského gymnázia a SOŠ z Hostinného, které v rámci oboru 
„Sociální činnost“ připravuje absolventy na práci v sociální oblasti.  

V hudebním doprovodném programu vystoupili žáci místní ZUŠ R. 
A. Dvorského a pěvecký sbor Stacionáře mezi mosty Trutnov. 
Zájemci si mohli prohlédnout také vystavenou techniku a vybavení 
dobrovolných hasičů z Verdeku nebo sanitky ZZS 
Královéhradeckého kraje, jejíž posádka však byla během akce 
několikrát odvolána k zásahu. 

Předpokládaný termín 
realizace 

2021 

Charakter opatření Neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

Cca 20 000 Kč 

Předpokládané zdroje 
financování 

projekt Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území 
obcí Královéhradeckého kraje II 

Vazba na strategické 
dokumenty 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2020 – 2022 

pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem 

Střednědobý plán sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2021 
až 2023 

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na 
období 2018 až 2026 

Dotčené druhy sociálních 
služeb a služeb souvisejících 
(zapojení) 

Zdravotníci, poskytovatelé SS, složky integrovaného záchranného 
systému, přizvané organizace, koordinátor, moderátor, MěÚ DKnL  

Předpokládaní realizátoři, 
partneři 

Odbor ŠKS ve spolupráci s Městskou nemocnicí a.s. 

Cíl 3 Zvyšování informovanosti veřejnosti o dostupných sociálních 
službách na území ORP Dvůr Králové nad Labem  

 

 

Opatření 

3.1   Realizace informační letákové kampaně na celém území  ORP 
Dvůr Králové nad Labem zaměřená na cílové skupiny - senioři  
a zdravotně znevýhodnění občané, rodina, děti a mládež, 
osoby ohrožené sociálním vyloučením. 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Jednotlivé letáky budou obsahovat informace o sociálních 
službách a návazných službách relevantních pro danou cílovou 
skupinu. Budou distribuovány prostřednictvím územních 



samospráv, poskytovatelů sociálních služeb a dalších případných 
aktérů. Dále dojde k distribuci letáků obsahujících komplexní 
informace o dostupných sociálních službách s vazbou na 
zdravotnictví prostřednictvím zdravotnických zařízení (500 ks 
letáků), a to bez zaměření na konkrétní cílovou skupinu. 

Přínos Cílová skupina získá informace o možnosti řešení svých problémů 
prostřednictvím sociální práce a sociálních služeb. 

Splněno ANO/NE ANO 

 

 

Konkrétně 

Došlo k vytvoření Adresáře poskytovatelů sociálních služeb a 
služeb souvisejících se sociální oblastí pro správní obvod města 
Dvůr Králové nad Labem, letáku Sociální služby na 
Královédvorsku. V současné době se dokončuje leták pro pečující 
osoby, který ještě bude graficky upraven.  

Distribuce probíhá prostřednictvím terénních sociálních pracovnic 
MěÚ DKnL, dále při různých setkáních na obcích koordinátorkou 
plánování sociálních služeb. 

Předpokládaný termín 
realizace 

 

2021 

Charakter opatření Neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

Cca 25 000 Kč 

Předpokládané zdroje 
financování 

projekt Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území 
obcí Královéhradeckého kraje II 

Vazba na strategické 
dokumenty 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2020 – 2022 

pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem 

Střednědobý plán sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2021 
až 2023 

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na 
období 2018 až 2026 

Dotčené druhy sociálních 
služeb a služeb souvisejících 
(zapojení) 

poskytovatelé sociálních služeb 

Předpokládaní realizátoři  Odbor ŠKS MěÚ DKnL, poskytovatelé sociálních služeb 

 

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem vzalo na vědomí usnesením č. Z/475/2022-19., ze dne 
17.03.2022 vyhodnocení cílů a opatření Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro správní obvod 
města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021. 
 

 

Zpracovala: Kateřina Erlebachová                                                                                                 

 

 


