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Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2022 

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 



Akční plán rozvoje sociálních služeb Dvůr Králové nad Labem pro rok 2022 
 

 V rámci procesu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb na Královédvorsku byl ve spolupráci 
se členy pracovních skupin zpracován Akční plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města 
Dvůr Králové nad Labem na rok 2022 jako prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje 
sociálních služeb na období 2020 – 2022 pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem. 
V dokumentu jsou podrobně rozpracovány priority a opatření týkající se sociálních služeb, které se 
plánují v roce 2022 realizovat. 
Akční plán je jednoduchým nástrojem pro řízení a kontrolu plnění cílů a opatření schválených 
v dokumentu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2020 – 2022 pro správní obvod 
města Dvůr Králové nad Labem. 
Zpracováním Akčního plánu na rok 2022 stanovíme konkrétní a dílčí cíle pro realizaci jednotlivých 
strategických záměrů (opatření) a z nich vyplývajících úkolů. Stanovíme priority cílů a plán realizace 
úkolů, který zahrnuje termíny zahájení a ukončení, odpovědnosti a podmínky nutné pro jejich splnění.  

 

  



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 ½ - ¾ roku 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. 

 
1.4   Na základě vyhodnocení Akčního plánu za rok 2021 byla 

změněna doba pro přijímaní klientů do pobytových zařízení  

        a to ze tří měsíců na ½ - ¾ roku.     

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.       

Od 1.1.2022 došlo k navýšení o 1,0 úvazku pracovníka v sociálních 

službách dle § 116 a) zajišťující přímou péči o klienty v Domově 

důchodců DKnL.  



Dále došlo k navýšení o 1,0 úvazek pracovníka sociálních službách 

v Diakonii ČCE středisko Dvůr Králové nad Labem v DZR.  

 

Diakonie ČCE středisko Dvůr Králové nad Labem v tomto roce   

prozatím neplánuje navýšení úvazků od 1.7.2022.  

 

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem bude od 1.7.2022 

žádat o navýšení 1,0 úvazku PSS do úseku přímé obslužné péče, 

do Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého 

kraje. Chtějí rozdělit péči podle úseků jednotlivým pracovníkům 

ve směně a více pracovat s biografií, péčí nastavené podle 

životního příběhu.  

      
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.  

Předpokládaný termín 
realizace 

2022 

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 na obcích v rámci prezentace sociálních 
terénních služeb v ORP DKnL 

Opatření 2.1 V rámci prezentace terénních sociálních služeb na obcích v 
ORP DKnL zlepšit propagaci služby a pokusit se o postupné 
zavádění tísňové péče do obcí a vyhledávání případných 
klientů.  

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

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Již několik let 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.     

Předpokládaný termín 
realizace 

2022 

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. 

 

Jednání na obcích ohledně financování terénních sociálních služeb. 

 

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

 

Od 1.1.2022 došlo k navýšení o 1,0 úvazku pracovníka v sociálních 

službách v sociální službě Osobní asistence - Oblastní charita Dvůr 

Králové. Dále došlo k zakoupení auta pro terén. 

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. 



Předpokládaný termín 
realizace 

2022 

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, Oblastní charita Dvůr Králové  

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

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 měla uskutečnit 4 setkání svépomocné 

skupiny pro rodinné pečující o člověka s demencí v těchto 

termínech: 11.1.; 8.3.; 12.4.; 14.6. 

 

Výše uvedený projekt končí 30.06.2022. 

 

Následující setkání by se měla uskutečnit v navazujícím projektu 

Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území 

Královéhradeckého kraje III. (od září 2022) 

  
 

Přínos 

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

Předpokládaný termín 
realizace 

2022 

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 Získání finančních zdrojů pro podporu a pomoc rodinám a 
pečujícím osobám, které se v domácím prostředí starají o seniora 
nebo člověka se zdravotním postižením 

Opatření 5.1 Podpora a pomoc rodinám a pečujícím osobám, které se v  

       domácím prostředí starají o seniora nebo člověka s mentálním  

       postižením  
Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Zájem ze strany klientů je veliký z tohoto důvodu se bude Oblastní  
charita DK – Osobní asistence  snažit získat finanční zdroje pro 
podporu a pomoc rodinám a pečujícím osobám, které se 
v domácím prostředí starají o seniora nebo člověka s mentálním  
postižením, aby mohla nadále pečujícím osobám nabízet podporu 
ve formě individuálního poradenství a ukázek techniky péče v 
terénu, psychologického poradenství a vzdělávacích aktivit. 
Propojit zdravotní a sociální služby. Prozatím bude Individuální 
psychologické poradenství nabízeno Občanskou poradnou 
v OCHDK. Projekt končí v únoru.  

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.  

Předpokládaný termín 
realizace 

2022 

Charakter opatření neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

 

Předpokládané zdroje 
financování 

Nadace, dotace města Dvůr králové nad Labem 

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) 

Oblastní charita Dvůr Králové nad Labem – osobní asistence,  

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



Cíl 6 Pokračování 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 

 
 

 

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. 

Předpokládaný termín 
realizace 

2022 



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) 

Oblastní charita Dvůr Králové 

Předpokládaní realizátoři  Oblastní charita Dvůr Králové  

Cíl 7 Pokračování v nastavené činnosti 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: 

       1. Pokračování v nastavené činnosti poradny  

       2. Pokračování v navazování spolupráce s dalšími  

              odbornými organizacemi pomáhajícím osobám se 

              zdravotním  

              postižením napříč ČR  

       3. V 1.pololetí spuštění nových webových stránek – možnost 

              poradenství online  

       4. Workshopy o problematice RS – celkem 4 (1x pro  

              veřejnost, 2x pro klienty DSJ, 1x pro personál)  

        5. V 1. pololetí roku mapování terénní formy poradny.  

              V návaznosti na zjištěné informace bychom ve 2. polovině 

              roku řešili možnost rozšíření registrace Odborného 

              poradenství také o terénní formu.  
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. 

Předpokládaný termín 
realizace 

2022 

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 Zachovat krátkodobé pronájmy vyčleněných bytů v DPS Sadová pro 

osoby vyžadující celodenní péči a bez možnosti dalšího setrvání ve 

svém původním domácím prostředí před umístěním do 

pobytového zařízení  

Opatření 8.1 Pronájem vyčleněných bytů v DPS Sadová na přechodnou dobu  

(3 měsíců), pro osoby vyžadující celodenní péči a bez možnosti 

dalšího setrvání ve svém původním domácím prostředí před 

umístěním do pobytového zařízení. 

 8.2 Zachování 1-2 bytů pro krátkodobé pronájmy. 

                           

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Rada města odsouhlasila realizaci krátkodobých pronájmů dvou 

bytů v DPS Sadová, usnesením č. R/344/2018 ze dne 25.9.2018  RM 

souhlasí: 

Od prosince 2019 jsou k dispozici 2 bezbariérové byty, které jsou 

v domě pečovatelskou službou, ul. Sadová 2755, Dvůr Králové nad 

Labem. Byty slouží k poskytnutí krátkodobých pronájmů  

a pečovatelských služeb seniorům a osobám se sníženou 

soběstačností z důvodu věku a zdravotního stavu, kteří vyžadují 

intenzivní péči druhé osoby po propuštění z nemocnice do doby 

umístění v pobytovém zařízení. 

Vzhledem k tomu, že ve Dvoře Králové nad Labem došlo k 

vybudování soukromého zdravotnického zařízení, které přijímá 

klienty z následné péče nebo z domácnosti, je na zvážení, zda 

zachovat stávající počet (2 byty) nebo snížit. Při zachování dvou 

bytů lze snáze reagovat na aktuální potřeby klientů (počet se 

může přizpůsobovat zmapovaným potřebám, a to směrem 

nahoru i dolu …. ) 

Dle aktuální potřeby a situace (ubytování mohou využít i osoby s 

nízkými příjmy, lze čerpat doplatek na bydlení. Na rozdíl od péče 

ve zdravotnickém zařízení CELOP, s.r.o.). 

Přínos Zajištění přechodné péče klientům, kteří se již o sebe nejsou 

schopni postarat a nemohou se vrátit domů a čekají na umístění ve 

vhodném pobytovém zařízení. 



Předpokládaný termín 
realizace 

2022 

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 2017 – 2019 

pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem 

Střednědobý plán sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 

až 2020 

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, Život Hradec 

Králové – tísňová péče, Farní charita – osobní asistence, Domácí 

zdravotní péče 

Předpokládaní realizátoři  Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci 

s odborem ŠKS 

Cíl 9 Rekonstrukce koupelen v Domově důchodců Dvůr Králové nad 

Labem  

 

Opatření 

9.1 Zrekonstruovaní koupelen včetně výměny rozvodů – nově    

izolace, položení lité podlahy, obklady, nové toalety a umyvadla, 

sprchová sedátka, případně obměna poškozených madel,        

výměna posuvných dveří a výměna podlahových krytin na pokojích 

klientů a na chodbách. 

Původní elektroinstalace zůstanou zachovány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukce bude probíhat v období od 1.2.2022 – 31.12.2022. 

Rekonstrukce bude rozdělena do tří etap.  

27 klientů se na základě podnájemní smlouvy po celou dobu 

rekonstrukce přestěhuje do Vividusu East (CELOP, s.r.o.) (v 

termínech 7.2.; 8.2.; 9.2. 2022), zbytek klientů zůstane v domově.  

Podnájemní smlouva je uzavřena od 15. 1. 2022 do 15. 1. 2023.   



 

 

 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Realizace rekonstrukce bude probíhat tak, že se 1/3 Domova 

vyklidí, zde budou probíhat opravy (plánovaně 16 týdnů), poté se 

během 14 dnů klienti Domova přestěhují do zrekonstruovaných 

prostor a vyklidí se další část Domova (plánovaně 13 týdnů), po 

realizaci se během 14 dnů přestěhují klienti do zrekonstruovaných 

prostora a bude realizovaná poslední etapa rekonstrukce 

(plánovaně 13 týdnů). Po ukončení poslední etapy se všichni klienti 

vrátí na svá místa, včetně klientů přestěhovaných do Vividusu East 

(CELOP, s.r.o.). 

Služby ve Vidivusu East (CELOP, s.r.o.)  budou zajištěny zaměstnanci 

domova důchodců. Stravu a ložní prádlo zajistí Vividus East (CELOP, 

s.r.o.), osobní prádlo se bude vozit prát do domova.  

Vše bude fungovat tak, jak je zajištěno a zavedeno v domově – 

lékař, služby kadeřnice, pedikérky, nákupy, aktivizace, zdravotní a 

rehabilitační péče apod.  

 

Přínos 

Rekonstrukcí koupelen získá domov pro své klienty prostory, které 

odpovídají požadavkům kvalitní a bezpečné osobní hygieny.  

Celkově se tak zvýší kvalita bydlení pro obyvatele domova. 

   

Předpokládaný termín 
realizace 

 

2022 

Charakter opatření Investiční/Neinvestiční 

 
Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

cca 21 850 000 Kč včetně DPH 

nájemné cca 16 mil. Kč 

Předpokládané zdroje 
financování 

Kralovéhradecký kraj 

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 2017 – 2019 

pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem 

Střednědobý plán sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 

až 2020 



Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na 

období 2018 až 2026 

Dotčené druhy sociálních 
služeb a služeb souvisejících 
(zapojení) 

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem, Vividus East (Centrum 

lůžkové ošetřovatelské péče, s.r.o.) Dvůr Králové nad Labem 

Předpokládaní realizátoři  Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem 

Cíl 10 Rozšíření kapacity DZR v Diakonii ČCE Dvůr Králové nad Labem 

Opatření 10.1 Navýšení kapacity DZR o 5 lůžek z důvodu dlouhodobého 

         zvyšování počtu osob trpící demencí.  

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Trvale roste počet seniorů trpících demencí, kteří jsou závislí na 

pomoci a potřebují mít zajištěný celodenní dohled, z tohoto 

důvodu je plánováno navýšení kapacity rozšířením stávajícího 

oddělení.  

Přínos Vyšší zajištění péče u klientů trpících demencí. 

Předpokládaný termín 
realizace 

2022 

Charakter opatření Investiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

250 000 Kč 

Předpokládané zdroje 
financování 

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 2017 – 2019 

pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem 

Střednědobý plán sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 

až 2020 

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 

 



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

Cíl 1 Dovybavení prostor denního stacionáře Serafína pro lidi s 

mentálním a kombinovaným postižením, zvýšení počtu klientů 

využívající službu vhodnou propagací a zajímavou nabídkou 

poskytování služby 

Opatření 1.1 Dovybavit prostor stacionáře potřebným nábytkem a 
pomůckami. 

1.2 Organizování veřejných akcí zaměřené pro lidi s mentálním a 
kombinovaným postižením (kluby vaření, turistiky...). 

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

1.4 Připravit klienty na samostatnější život dle jejich možností. 

1.5 Navýšit počet uživatelů služby vhodnou propagací. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 



Předpokládaný termín 
realizace 

2022 

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) 

Oblastní charita Dvůr Králové  

Předpokládaní realizátoři  Oblastní charita Dvůr Králové   

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 ve Dvoře Králové nad Labem. 
 

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.  

Předpokládaný termín 
realizace 

2022 

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 Zmapování potřebnosti služeb pro osoby s těžkým zdravotním 
postižením  

Opatření 3.1 Zmapování potřeb – s omezenou mobilitou (vozíčkáři) 

3.2 Zmapování bariér ve městě 

3.3  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. 

Předpokládaný termín 
realizace 

2022  

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 

Cíl 4 Podpořit občany s chronickým duševním onemocněním a osoby 
v krizi prostřednictvím-Telefonické krizové pomoci CDZ RIAPS  

 

 

Opatření 

4.1 Seznámit občany ORP DKnL se službou – Telefonická krizová 

       pomoc, která slouží osobám s chronickým duševním 

       onemocněním a osobám v krizi. 

4.2 Podpořit osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby  

       v krizi v jakoukoli denní i noční dobu. 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Prostřednictvím terénní sociální služby – telefonické krizové 
pomoci – pomoci řešit rizikové situace, které představují ohrožení 
života či zdraví, a které nejsou osoby v nepříznivé sociální situaci 
schopny řešit vlastními silami. 

 

 

 

Přínos 

Telefonická krizová pomoc, pomáhá řešit krizové situace, které 
představují ohrožení života či zdraví, a které nejsou osoby v 
nepříznivé sociální situaci schopny řešit vlastními silami.  

Z pohledu našeho města se jedná o službu velmi prospěšnou, 
protože pro lidi s duševním onemocněním se jedná o další 
možnost, jak mohou v tíživé situaci využít další pomoc, která jim i 
v krajním případě může zachránit život. 

Předpokládaný termín 
realizace 

2022  

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) 

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov – CDZ RIAPS 

Předpokládaní realizátoři  Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov – CDZ RIAPS 

 

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.  

1.2 Práce s dětmi bude více zaměřena na individuální práci s 
vybranými klienty.   

1.3  Nakontaktovat a udržet více klientů v online prostoru skrze    

 pravidelné online kontaktní hodiny každý den 17:00 - 18:00. 

1.4   Naučit klienty NZDM Střelka setkávat se na smluvených 

         místech. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Práci v terénu budou zajišťovat 2 pracovnice, které budou chodit 

stále stejné trasy a ve Dvoře Králové nad Labem se setkávat v 

odpoledních hodinách s dětmi na smluvených místech, jak např.  

oblast u pošty – před školou, park Schulzovy sady – u altánu, 

autobusové nádraží, prostor za Kauflandem – parkoviště, Penny 

market – u vchodu do Pepca, park Na Berlínku, skate park  

Ve středu budou terénní pracovníci vyjíždět do Bílé Třemešné a na 

Mostka (obě obce tentýž den). 

 

Každý měsíc bude naplánována veřejná akce pro děti v terénu 

v menším či větším rozsahu.  

 

Ambulantní forma NZDM se nemění:  

PO - 14 – 17h 

UT - 14 – 18h   

CT - 14 – 18h 

PÁ - 14 - 17h 

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



Předpokládaný termín 
realizace 

2022 

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 Oblastní charitou Dvůr králové nad Labem, SAS 
a sociálními pracovnicemi MěÚ DKNL, OSPOD MěÚ 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři 

Oblastní charita Dvůr Králové – 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 
semináře pro dospělé i děti, během kterých 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, budou realizovány v tomto 

roce cca 3 semináře do konce projektu v rámci ORP DKnL. KA 

budou probíhat v místě obvyklého setkávání místní komunity 

(kulturní dům, …)  

Realizace seminářů začne probíhat od konce března. 

Semináře budou uskutečněny ve spolupráci s OP, případně NZDM 

v rámci workshopu.   

SAS se v rámci informačního semináře s OP bude věnovat tématu 

návaznosti služeb, nebo jejich propojení a tím tak rozšířit 

informovanost o možnosti řešit sociální situaci rodin. Kdy OP 

pracuje v krátkodobých a konkrétních problémech nebo situacích, 

zatímco SAS doprovází rodinu dlouhodobě a případně ji na OP 



odkazuje právě v situacích, které jsou pro OP specifické.  SAS nemá 

dobrou půdu pro přednášky, protože na ně nepřijde cílová skupina, 

ale na přednášku OP ano.  

Semináře budou zaměřeny spíše na praktickou stránku věci než 

na tu tvořivou. 

 

Semináře by se měly uskutečnit v Lanžově, v Bílé Třemešné, dále by 

se SAS chtěla zaměřit na spolupráci s MC Žirafou. 

 

SAS bude od července v rámci aktualizace Sítě sociálních služeb 

KHK, žádat navýšení úvazku o 0,55 na rozšíření psychoterapie.  
 

 

 

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.     

Předpokládaný termín 
realizace 

2022 

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 OCH 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři 

 Oblastní charita Dvůr Králové – SAS, město Dvůr Králové nad   

 Labem 

Cíl 3 Spolupráce subjektů za účelem podpory rodin ohrožených 
sociálním vyloučením 

Opatření 3.1 Pokračovat v průběžném mapování nových obyvatel 
a realizovat sociální práci s potřebnými rodinami ve 
spolupráci OSPOD, poskytovateli služeb (SAS, Centrem pro 



rodinu Klubko 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.  

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 pravidelné schůzky OSPODU a Centra pro 
rodinu Klubko. Dále pak schůzky OSPODU a SAS, které se budou 
konat 1x za měsíc, případně jednou za 2 měsíce podle situace.  

V případě potřeby budou probíhat schůzky s NZDM v rámci 
případových konferencí. 

Na podzim by se mělo uskutečnit setkání OSPODU se školními 
preventisty.   

Přínos Předcházení vzniku sociálně vyloučených lokalit 

Předpokládaný termín 
realizace 

2022 

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, 
Oblastní charita DK, 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.  

MC bude pokračovat ve spolupráci s Léčebnou zrakových vad, kdy 

bude mít pro maminky a jejich děti, které se léčí s oční vadou, 

otevřeno každý čtvrtek, od 16:00 do 18:00. V tuto dobu bude MC 

otevřeno pouze pro tuto skupinu. 

  

Dále bude MC spolupracovat s Oblastní charitou DK, kdy klienti 

charity mají snížené vstupné na všechny akce MC. 

 

Pokračovat ve stávajícím programu – volné herny pro rodiče s 

dětmi, Hrátky s angličtinou, Klub Žirafky ve školce, Pohybové 

hrátky a výlety do okolí Dvora Králové nad Labem, pořádat 

besedy a semináře. 

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

Předpokládaný termín 
realizace 

2022  

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 v rámci 
projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na 
území obcí Královéhradeckého kraje III. 

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

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Realizace a finanční podpora seminářů by měla být zahájena od 
září tohoto roku v rámci projektu Rozvoj regionálního 
partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého 
kraje III.  

 

Prostřednictvím interaktivního programu (seminářů) Centrum pro 
rodinu Klubko seznamuje pedagogické pracovníky a žáky  

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.  

 

Předpokládaný termín 
realizace 

2022 

Charakter opatření Neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

 

Předpokládané zdroje 
financování 

Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí 
Královéhradeckého kraje III. 

Vazba na strategické 
dokumenty 

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

Dotčené druhy sociálních 
služeb a služeb souvisejících 
(zapojení) 

Oblastní charita DK-Centrum pro rodinu Klubko 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři 

Oblastní charita DK-Centrum pro rodinu Klubko 



Cíl 6 Propagace organizace Perinatální hospic Dítě v srdci, z.s. 

 

 

Opatření 

6.1 V rámci prezentace sociálních služeb ve městě a na obcích 

         v ORP DKnL seznámit občany obcí s organizací zabývající se 
problematikou perinatální paliativní péče. 

6.2  Podpořit rodiny, které se dostanou do těžké životní situace, ať 
již ztrátou dítěte či tehdy, když se mají rozhodovat o 
ukončení  či pokračování ve svém těhotenství.  

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Formou prezentací sociálních služeb představit organizaci  

Perinatální hospic Dítě v srdci, z.s. občanům celého ORP DKnL.  

 

Přínos 

Pomoci co největšímu počtu rodin, které se dostanou do nelehké 
situace, ať již ztrátou dítěte či tehdy, když se mají rozhodovat o 
ukončení či pokračování ve svém těhotenství. Poskytnout  
rodinám  psychologickou a poradenskou intervenci, v doprovodu 
během života a pomoc ve chvílích smrti miminka. 

 

Předpokládaný termín 
realizace 

2022 

Charakter opatření Neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

 

Předpokládané zdroje 
financování 

Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí 
Královéhradeckého kraje III. 

Vazba na strategické 
dokumenty 

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

Dotčené druhy sociálních 
služeb a služeb souvisejících 
(zapojení) 

Perinatální hospic Dítě v srdci, z.s. 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři 

Perinatální hospic Dítě v srdci, z.s. 

 

 

Cíle a opatření pro oblast péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Priorita Podpora integrace osob ohrožených sociálním vyloučením 

Cíl 1 Zahájení provozu ubytovny a bytů v azylovém Domě Žofie 

 

Opatření 

1.1 Zahájení provozu zrekonstruovaného 2. a 3. N. P. azylového 
„Domu Žofie" pro osoby v nepříznivé sociální situaci s trvalým 
pobytem v ORP Dvůr Králové nad Labem   

 
 

 

 

 

 

Odbor RISM v souladu s rozhodnutím vedení města a v souladu s 
Programem rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2016 -2020, 
zrekonstruoval 2. a 3. N.P. v azylovém Domě Žofie. 

Ve 2. podlaží vzniklo 6 samostatných pokojů s kuchyňskou linkou, 
společné sociální zařízení situované na chodbě (umývárna se 2 



 

 

 

 

 

 

 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

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 vzniklo 6 samostatných bytů různých velikostí vždy s 
vlastním sociálním zařízením s možností umístění pračky do 
koupelny, příp. do kuchyně.  

Každý z pokojů a bytů je vybaven základním nábytkem. 

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. 

Zahájení provozu je předběžně naplánováno na polovinu tohoto 
roku (odvíjí se od zkolaudování bytů). 

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

Předpokládaný termín 
realizace 

2022 

Charakter opatření Neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

 

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 úvazku o psychologické poradenství v Občanské poradně  

Opatření 2.1 Zajistit klientům Občanské poradny psychologické poradenství.        

 

 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Z důvodu narůstajících potřeb klientů OP týkající se psychologické 
pomoci, bude v polovině tohoto roku (červenci) Oblastní charita 
Dvůr Králové žádat o navýšení úvazku o 0,2 sociálního pracovníka 
pro psychoterapii do Sítě podporovaných sociálních služeb 
Královéhradeckého kraje.  

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. 

Předpokládaný termín 
realizace 

 

2022 

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) 

 

 

Oblastní charita Dvůr Králové – Občanská poradna 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři 

Oblastní charita Dvůr Králové – Občanská poradna, MěÚ DKnL 

Cíl 3 Sociální rehabilitace HORIZONT - Pomoc 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         Navázání spolupráce návaznými organizacemi. 



Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Od ledna tohoto roku pokračuje činnost sociální rehabilitace 
Horizont pod Oblastní charitou Dvůr Králové. 

Dále pokud to epidemiologická situace dovolí bude služba 
pokračovat ve společných schůzkách na obcích a informovat je o 
činnosti sociální rehabilitace, kterou mohou nabídnout obyvatelům 
obcí. 

I nadále bude služba nabízet rozvoj počítačových kompetencí, 
vyhledávání práce a bydlení.   

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

Předpokládaný termín 
realizace 

2022 

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) 

Oblastní charita DK – Horizont- sociální rehabilitace  

Předpokládaní realizátoři, 
partneři 

Oblastní charita DK – 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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 



 

 

 

 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

zabezpečení posouzena, že již není invalidní, a to podobu 12 
měsíců ode dne toho posouzení.  
 
Práci v rámci projektu pro OZP „Rozvoj systému podpory 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce 
(OZP)“ výrazně narušila pandemická situace.  
Díky pandemické situaci se změnily skupinové aktivity, které 
musely být úplně eliminovány. 
Práce s klienty se mění především na individuální schůzky.  
V rámci tohoto projektu se již neklade důraz na zařazování do 
nástroje pracovní rehabilitace, spíše se klientům podává 
poradenství (sestavení životopisu, příprava na pohovor atd.) a 
nabízejí volná pracovní místa dle jejich zdravotního stavu mimo 
pracovní rehabilitaci. Klientům je také nabízeno speciální 
Ergodiagnostické vyšetření ve FN Hradec Králové, které klientovi 
může stanovit, které pracovní činnosti jsou vzhledem k jeho 
zdravotnímu stavu vhodné. 
 
Tento zmíněný projekt bude 6/2023 ukončen, nicméně se nyní 
jedná o jeho pokračování, nyní se projednávají změny a nová 
nastavení navazujícího projektu  

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. 

Předpokládaný termín 
realizace 

2022 

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. 

Předpokládaný termín 
realizace 

2022 



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 2022 se uskuteční Den zdraví a Den sociálních služeb  

v termínu 7.6. a bude spojen s akcí integrovaného záchranného 
systému. 

Přínos Přiblížení sociálních služeb populární formou široké veřejnosti. 

Předpokládaný termín 
realizace 

2022 



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 Dotisk letáků – Sociální služby na Královédvorsku 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

V průběhu jara proběhne dotisk letáků – Sociální služby na 
Královédvorsku v počtu 1000 ks.  

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

Předpokládaný termín 
realizace 

 

2022 

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) 

poskytovatelé sociálních služeb 

Předpokládaní realizátoři  Odbor ŠKS MěÚ DKnL, poskytovatelé sociálních služeb 

 

  



Závěr 

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem schválilo usnesením č. Z/475/2022-19., ze dne 
17.03.2022 cíle a opatření pro město Dvůr Králové nad Labem stanovené Akčním plánem rozvoje 
sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem pro rok 2022.  
Oficiální vyhodnocení dokumentu Akční plán rozvoje sociálních služeb na období 2022 pro správní 
obvod města Dvůr Králové nad Labem, bude provedeno do konce roku 2022, na vyhodnocení plnění 
KP se budou podílet všechny pracovní skupiny.  

Během roku 2022 bude koordinátorka plánování sociálních služeb sledovat průběžné plnění KP a bude 
informovat o jeho průběhu všechny pracovní skupiny komunitního plánování včetně řídící skupiny.  S 
vyhodnocením akčního plánu bude spojena také tvorba akčního plánu pro další období. 

Zpracováno dne 9.02. 2022. 

 

 

 


