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Akční plán rozvoje sociálních služeb Dvůr Králové nad Labem pro rok 2018 

    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 2018 jako prováděcí dokument ke Střednědobému 
plánu rozvoje sociálních služeb na období 2017 – 2019 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 2018 realizovat. 

Akční plán je jednoduchým nástrojem pro řízení a kontrolu plnění cílů a opatření schválených 
v dokumentu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2017 – 2019 pro správní obvod 
města Dvůr Králové nad Labem. 

Zpracováním Akčního plánu na rok 2018 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 Občané správního obvodu Dvůr Králové nad Labem budou přijati 
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 Posílení sociální práce se zájemci o službu a nastavení 
spolupráce pobytových a terénních služeb při jednání se 
zájemci o pobytové sociální služby. 

1.3 Zvýhodnění žadatelů z PO3 Dvůr Králové nad Labem 
u pobytových služeb. 

1.4 Vyhodnocení dopadů opatření do vytížení stávajících kapacit. 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Při nastavení podpory bude více zohledňován názor zájemce 
směřující k životu v domácím prostředí. 

Využití terénní služby nebo její nedostupnost bude jedním z kritérií 
posouzení požadavku na 24 hodinovou podporu. 

Zájemce o službu, který vyžaduje 24 hodinovou podporu, by měl 
získat informaci o přibližném časovém horizontu přijetí do 
pobytové sociální služby. 

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

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 
zařízení kontakt na sociálního pracovníka obcí 

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. 

Poskytovatelé sociálních služeb znají nabídku ostatních 
poskytovatelů sociálních služeb v území a jsou schopni poskytnout 
nebo zprostředkovat informace vedoucí k optimálnímu řešení 
nepříznivé sociální situace žadatele. 

Ředitelé sociálních služeb - Pečovatelská služba Města Dvůr 
Králové nad Labem, Diakonie ČCE - středisko Dvůr Králové nad 
Labem, Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem se shodli na 
uvedených opatřeních a souhlasí s jejich aplikací v praxi. 

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. 

Sociální práce na obcích, v pobytových zařízeních, zdravotnických 
zařízeních i terénních služeb sociální péče bude směřovat 
k podpoře osob ohrožených sociálním vyloučením dle jednotných 



pravidel. 

Předpokládaný termín 
realizace 

2018 

Charakter opatření Neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

 

Vazba na strategické 
dokumenty 

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

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 ČCE - středisko Dvůr 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 Zavedení služby tísňové péče 

Opatření 2.1 Zavedení zkušebního provozu tísňové péče. 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Terénní sociální pracovnice MěÚ DKNL ve spolupráci s 
pracovnicemi Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem 
vytipovaly pět klientů, kterým budou poskytnuta tísňová tlačítka 
formou výpůjčky.  Rada města usnesením č. R/101/2018 - 124. RM 
ze dne 20.2.2018 navrženým osobám schválila poskytnutí tlačítek 
tísňové péče formou výpůjčky a uložila vedoucí odboru ŠKS 
připravit smlouvy o výpůjčce se schválenými osobami do 
20.3.2018. Došlo k prodloužení termínu, bude ještě upřesněn. 
 

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. 

Předpokládaný termín 
realizace 

2018 

Charakter opatření Investiční/neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

21.000 Kč/rok 

Předpokládané zdroje 
financování 

Rozpočet města 



Vazba na strategické 
dokumenty 

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

Dotčené druhy sociálních 
služeb a služeb souvisejících 
(zapojení) 

MěÚ – sociální terénní práce, Pečovatelská služba Města Dvůr 
Králové nad Labem 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři 

město Dvůr Králové nad Labem, Pečovatelská služba Města Dvůr 
Králové nad Labem, Městská policie DKNL 

Cíl 4 Zvýšení dostupnosti terénních sociálních služeb 

Opatření 4.1 Zvýšení kapacity terénní pečovatelské služby a osobní 
asistence o 6 %. 

4.2 Nastavení mechanismu snížené úhrady pro osoby, které 
nemají na úhradu z důvodů nízkých příjmů nebo vysoké 
závislosti na službě.  

4.3 Nastavení práce s využitím kapacit tak, aby bylo možné 
reagovat na akutní potřeby obyvatel. 

4.4 Posílení povědomí odborné veřejnosti (zejm. zdravotníků) 
a laické veřejnosti o pečovatelských službách a osobních 
asistencích – setkání se zdravotníky, besedy se seniory. 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Poskytování pečovatelských služeb 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. 

Informovat odbornou i laickou veřejnost formou setkání o 
možnostech péče pečovatelských služeb a osobních asistencích. 

4.2. Ředitelka PS připravuje tuto eventualitu. – hledají cesty, jak 
ceny pro tyto osoby upravit, v současné době řeší otázky, zda 
v těchto případech budou oprávněni zjišťovat příjmy těchto 
žadatelů, pokud řešení najdou, mohli by ho pak uplatnit i v jiných 
typech služeb – cílem je, aby osoby, které tak vysoké příjmy nemají 
a služby potřebují, na ně dosáhly. 
4.3. OA FCH DK – od 1.1.2018 došlo k navýšení úvazku o 0,35 úv. 
sociálního pracovníka a o 0,65 úv. pracovníka v sociálních službách 
v přímé péči. Navýšení o 1,0 úvazek alespoň částečně pokryje 
dlouhodobou zvýšenou potřebu OA. Vykázaná přímá péče se za 
poslední 4 roky téměř zdvojnásobila. Dá se předpokládat, že i v 
následujících letech se bude zájem občanů o terénní služby 
zvyšovat. 
PS Města – od 1.1.2018 došlo navýšení úvazků pečovatelek o 1,5 
úvazku, z původních 11,00 na 12,5 úvazku. Zvyšuje se nejen počet 
uživatelů, ale především stoupá náročnost péče. S ohledem na 
prodlužování doby dožití člověka přibývá i osob s demencí, které 
žijí v domácím prostředí.  Osoby s demencí však potřebují zcela 
odlišný přístup než běžný senior závislý na péči druhé osoby. 
Zaměstnanci – pečovatelky a sociální pracovníci již nevystačí s 
poskytováním pečovatelské služby tak, jak je nastavená dnes, tedy 
zaměřená na úkony (péče o domácnost a péče o osobu). Potřebují 



znalosti a nové dovednosti, které jim umožní přistupovat ke 
klientovi a komunikovat s ním. K tomuto však potřebují dostatečný 
časový prostor, přiměřenou psychickou a tělesnou zátěž. 
Navýšením úvazků dojde k zajištění a zlepšení personální stability 
pečovatelské služby, k možnosti operativně zajistit dostatečné 
pokrytí služeb v případě nemocnosti pečovatelek, k zajištění 
vzájemné zastupitelnosti a k zachování kvality pečovatelské 
služby. Poskytované služby budou lépe přispívat k řešení 
problémů seniorů a lidí se zdravotním postižením závislých na 
pomoci, v jejich domácím prostředí. 

4.4. Plánovaná setkání na obcích: březen Lanžov, Mostek – 
září/říjen.  Květen 2018 – setkání s praktickými lékaři. Dále se 
v červnu uskuteční beseda pro veřejnost na téma „Když do života 
vstoupí demence“ – Mgr. Marcela Hauke. Setkání se zúčastní 
zástupci ÚP DKNL, sociální pracovnice MěÚ DKNL, sociální 
pracovníci sociálních služeb. Na besedu budou pozvány obce z 
celého ORP.V rámci besedy se uskuteční i krátká prezentace 
sociálních služeb.  

Průběžně 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.   

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. 

Navýšení kapacity služby. 

Předpokládaný termín 
realizace 

2018 

Charakter opatření neinvestiční – udržení a rozvoj služby 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

 

Předpokládané zdroje 
financování 

Dotace KÚ, dotace MPSV, město Dvůr Králové nad Labem, obcí 

Vazba na strategické 
dokumenty 

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

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 3: 
Veřejné služby a občanská společnost, StC 3.2: Zvýšit kvalitu 
sociálního prostředí a zajistit kvalitní a dostupné sociální služby pro 
obyvatele Královéhradeckého kraje) 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové 
období 2014–2020 (KOR 5: Zdravotnictví a sociální služby, StC: 
Zabezpečit kvalitní a dostupné sociální a zdravotní služby a přispět 



ke zdravému životnímu stylu obyvatel území)  

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 5 Krátkodobé pronájmy v DPS Sadová osobám vyžadujícím celodenní 
péči a bez možnosti dalšího setrvání ve svém původním domácím 
prostředí před umístěním do pobytového zařízení  

Opatření 5.1 Vypracovat studii o krátkodobých pronájmech týkajících se  
2 – 3 bytů v DPS Sadová.   

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Poskytnutí pečovatelských služeb seniorům a osobám se sníženou 
soběstačností z důvodu věku a zdravotního stavu, kombinovaného 
a zdravotního postižení, kteří jsou například propuštěni z LDN a 
nemohou se vrátit domů z důvodu nedostatečné kapacity 
v pobytových zařízeních.  

 

Přínos Zajištění 24 hodinové 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 

2018 

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) 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem – Mgr. 
Marcela Hauke 

 
  



 

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

Cíl 2 Zmapování potřebnosti služeb pro osoby s těžkým zdravotním 
postižením  

Opatření 2.1 Zmapování potřeb 

2.2 Vytipování vhodných prostor pro setkávání. 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Zmapování potřeb osob s omezenou mobilitou (místo setkávání). 
V rámci sociální terénní práce zmapovat konkrétní zájemce, 
vytipování vhodného prostoru. 

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

Předpokládaný termín 
realizace 

2018 

Charakter opatření Neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

 

Předpokládané zdroje 
financování 

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

Vazba na strategické 
dokumenty 

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb  

na období 2018 až 2026Program rozvoje města Dvůr Králové nad 
Labem na období 2016–2022 

Dotčené druhy sociálních 
služeb a služeb souvisejících 
(zapojení) 

Domov důchodců DKNL, místní spolky 

Předpokládaní realizátoři  město Dvůr Králové nad Labem, sociální pracovnice MěÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priorita Podpora aktivního života seniorů 

Cíl 2 Vzdělávání seniorů se zaměřením na práci s počítačem 

Opatření 2.1 Rozšířit počítačové kurzy pro seniory v DPS - Sadová 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Z důvodu podpory k aktivnímu životu našich seniorů, chceme 
rozšířit počítačové kurzy v DPS Sadová. Tímto bychom chtěli 
podpořit seniory k získání nových znalostí.  

Ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem a 
Městské knihovny Slavoj se dohodly na zahájení PC kurzů pro 
obyvatele DPS v Sadové ul. ve vzdělávací společenské místnosti 
tohoto objektu.  

V měsíci dubnu byl zahájen počítačový kurz, který bude trvat 3 
týdny, kurz bude probíhat vždy v úterý a ve středu od 9:00 – 11:00 
hodin. 

Přínos Možnost samostatně získávat informace, zvýšení sebevědomí 



seniorů, zvýšení společenské prestiže, zlepšení psychické kondice, 
smysluplné využití volného času a vzdělávání, navázání nových 
sociálních kontaktů, mezigenerační setkávání, prodloužení 
soběstačnosti. 

Předpokládaný termín 
realizace 

2018 

Charakter opatření Neinvestiční  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

Financováno v rámci neinvestičního příspěvku na provoz knihovny. 

Předpokládané zdroje 
financování 

Rozpočet města (neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové 
organizace města Městské knihovny Slavoj. 

Vazba na strategické 
dokumenty 

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

Dotčené druhy sociálních 
služeb a služeb souvisejících 
(zapojení) 

 

Předpokládaní realizátoři  město Dvůr Králové nad Labem, Městská knihovna Slavoj 
 
 

Priorita Motivace lidí k dobrovolnické činnosti s osobami s určitým 
zdravotním znevýhodněním 

Cíl 1 Získat dobrovolníky pro aktivní život osob s určitým zdravotním 
znevýhodněním 

Opatření 1.1 Zaměřit osvětu a propagaci dobrovolnictví na setkání se 
studenty Gymnázia DK ve spolupráci Pečovatelské služby 
Města Dvůr Králové nad Labem a Královédvorské Arniky.  

1.2 Zapojit do dobrovolnické činnosti aktivní seniory 
prostřednictvím besed. 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Účelem této aktivity je motivovat občany města k zapojení se do 
dobrovolnické činnosti, pomocí širší propagace např. Město sjedná 
jednání s řediteli středních škol, za účelem uskutečnění přednášky 
o činnosti místních dobrovolnických subjektů. Dále vhodné 
uskutečnit osvětovou besedu  v klubech důchodců a v dalších 
spolcích. 

18.4.2018 se v DPS uskuteční setkání obyvatel DPS se studenty 
místního gymnázia. Setkání se zúčastní předsedkyně 
Královédvorské Arniky za účelem oslovení studentů s nabídkou 
zapojit se jako dobrovolník do činnosti KA.   

Přínos Více zapojených lidí, kteří chtějí na bázi dobrovolnosti pomáhat 
lidem určitým způsobem znevýhodněným. 

Předpokládaný termín 
realizace 

2018 

Charakter opatření Neinvestiční  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

Činnosti budou realizovány na dobrovolnické bázi – v tomto ohledu 
jsou náklady zanedbatelné. Náklady spočívají v zajištění větší 



propagace dobrovolnictví.  

Předpokládané zdroje 
financování 

EU – OP Z 2014–2020 

Vlastní prostředky. 

Vazba na strategické 
dokumenty 

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

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 3: 
Veřejné služby a občanská společnost, StC 3.2: Zvýšit kvalitu 
sociálního prostředí a zajistit kvalitní a dostupné sociální služby pro 
obyvatele Královéhradeckého kraje) 

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové 
období 2014–2020 (KOR 5: Zdravotnictví a sociální služby, StC: 
Zabezpečit kvalitní a dostupné sociální a zdravotní služby a přispět 
ke zdravému životnímu stylu obyvatel území)  

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

Dotčené druhy sociálních 
služeb a služeb souvisejících 
(zapojení) 

Královédvorská Arnika, Domov sv. Josefa, další zainteresované 
subjekty 

Předpokládaní realizátoři  Královédvorská Arnika, odbor ŠKS 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 Podpořit vznik startovacích bytů pro osoby v nepříznivé sociální 
situaci v rámci projektu - Rekonstrukce II. a III. nadzemního podlaží 
v azylovém Domě Žofie – Bezručova 1006, Dvůr Králové nad Labem  

Opatření 1.1 Navrhnout dispozici III. podlaží pro oddělené klasické byty 
(sociální).  

1.3 Vyhledat vhodné dotační zdroje. 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Absence startovacích bytů – město Dvůr Králové nad Labem nemá 
k dispozici startovací byty. Určitou alternativu představují vstupní 
byty v Domu svaté Faustyny, ve Štefánikově ulici č. p. 1207, 
provozované společností Kongregací sester Matky Božího 
Milosrdenství, které jsou však určeny jen pro určité cílové skupiny 
obyvatel. Je doporučeno podpořit vznik startovacích bytů, aby byly 
dostupné v ORP. Potřeba vydefinovat zdroje financování a nastavit 
pravidla přijímání žádostí o startovací byty.  

Vytvoření projektu na rekonstrukci II. a III. nadzemního podlaží 
v Azylovém domě Žofie – Bezručova 1006, Dvůr Králové nad 
Labem. V únoru letošního roku bylo jednáno s odborem RISM o 
základní specifikaci pro druhé a třetí NP budovy č.p. 1006 za 
účelem zadání projektové dokumentace, která by měla být 
vyhotovena cca září 2018. Následně by do rozpočtu města na rok 
2019 byly navrženy finanční prostředky na postupnou 
rekonstrukci. Současně budou vyhledávány vhodné dotační tituly. 

Projekt pro ubytovnu a sociální byty je zpracován, do návrhu 
rozpočtu města pro rok 2019 budou navrženy finanční prostředky 
na postupnou stavební realizaci. 

Přínos Dostupnost startovacích bytů na území města a ORP 

Předpokládaný termín 
realizace 

2018 

Charakter opatření Neinvestiční/Investiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

V řádu jednotek až desítek mil. Kč (bude se odvíjet od rozsahu 
kapacit startovacích bytů). 

Předpokládané zdroje 
financování 

DP MMR, vlastní prostředky, výzvy MAS 

Vazba na strategické 
dokumenty 

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

Integrovaná strategie území MAS Královédvorsko pro programové 
období 2016 – 2020 (KOR 5: Zdravotnictví a sociální služby, StC: 
Zabezpečit kvalitní a dostupné sociální a zdravotní služby a přispět 
ke zdravému životnímu stylu obyvatel území) 

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

Dotčené druhy sociálních 
služeb a služeb souvisejících 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 



(zapojení) 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři 

město Dvůr Králové nad Labem, odbor RISM a ŠKS MěÚ DKNL, 
subjekty se zájmem tyto služby provozovat, město DKNL 

 

Cíl 3 Podpora programu primární prevence pro rodiny s dětmi 

Opatření 3.1 Vzdělávání formou osvětových seminářů na různá témata 
prostřednictvím projektu Rozvoj regionálního partnerství 
v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Primární prevence sociálně-patologických jevů je účinným 
nástrojem předcházení vzniku sociálně problémových situací, které 
je následně velmi obtížné řešit. Včasné zahájení primární prevence 
a postižení všech věkových kategorií cílové skupiny je klíčové pro 
další vývoj jednotlivců a tím i celé společnosti. Z hlediska velikosti 
správního území DKNL je nezbytné zajišťovat preventivní programy 
nejen ve městě, ale i v okolních obcích. 

Pro práci s romskými rodinami budou využity aktivity z projektu 
Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí 
Královéhradeckého kraje, které se zaobírají osvětovou činností 
v oblasti sociální práce směřující k integraci osob ohrožených 
sociálním vyloučením. V rámci této aktivity jsou naplánované 
vzdělávací semináře. Témata pro rok 2018 – Počítačová kriminalita 
a zneužívání sociálních sítí, Ve zdravém těle zdravý duch, 
Záškoláctví, Ekologie – třídit odpad není věda. 

Přínos Eliminace nežádoucích vlivů ve společnosti.  

Předpokládaný termín 
realizace 

2018 

Charakter opatření Neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

 

Předpokládané zdroje 
financování 

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

Vazba na strategické 
dokumenty 

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

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

Dotčené druhy sociálních 
služeb a služeb souvisejících 
(zapojení) 

NZDM, SAS, Terénní programy 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři 

Farní charita Dvůr Králové nad Labem – NZDM, SAS, město Dvůr 
Králové nad Labem, sociální pracovnice MěÚ 

  



Cíl 4 Prohloubení spolupráce subjektů za účelem podpory rodin 
ohrožených sociálním vyloučením 

Opatření 4.1 Pokračovat v průběžném mapování nových obyvatel a jejich 
potřeb a realizovat sociální práci s potřebnými rodinami ve 
spolupráci OSPOD, sociálními pracovníky na obci, 
poskytovateli služeb (SAS a NZDM), místní pobočkou Úřadu 
práce ČR a příslušnými obecními úřady. 

4.2 Využívání Sociálně aktivizační služby, sociální rehabilitace 
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.  

V současné době se zpracovává brožura pro školy – síť služeb pro 
ohrožené děti, která bude určena školám pro lepší orientaci ve 
službách. Na spolupráci se podílí lokální síťař, vedoucí OSPOD, 
vedoucí SAS FCH, školní psycholožka MěÚ DKNL, společně se 
zástupci místních základních škol.  

Přínos Předcházení vzniku sociálně vyloučených lokalit 

Předpokládaný termín 
realizace 

2018 

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 

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 5 Zvýšení povědomí odborné i laické veřejnosti o činnosti rané péče 

Opatření 5.1 Uskutečnit setkání pro rodiny s dětmi, kde by došlo 
k představení všech dostupných služeb rané péče.  

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Zrealizovat besedu pro rodiny s dětmi v Mateřském centru Žirafa. 
Šířit osvětu rané péče prostřednictvím letáků, předáváním 
informací pediatry a institucemi, které pracují s klienty, kteří by 
tuto službu mohli využít. Termín 11.6.2018. 

Přínos Pomoc rodinám se zdravotně postiženými dětmi a včasná podpora 
těmto rodinám ke zlepšení vývoje postižených dětí. 

Předpokládaný termín 
realizace 

2018 

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) 

Služby rané péče, pediatři, kontaktní pracoviště úřadu práce – 
především v oblasti příspěvku na péči či poskytování dávek pro 
osoby se zdravotním postižením.  

Předpokládaní realizátoři, 
partneři 

město Dvůr Králové nad Labem 

 

Cíle a opatření pro oblast péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Priorita Podpora integrace osob ohrožených sociálním vyloučením 

Cíl 4 Vytvoření projektu na rekonstrukci II. a III. nadzemního podlaží 
v azylovém Domě Žofie – Bezručova 1006, Dvůr Králové nad Labem 

Opatření 4.1 Navrhnout dispozici II. podlaží pro prostory ubytovny. 

4.2 Navrhnout dispozici III. podlaží pro oddělené klasické byty 
(sociální).  

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Zajistit bydlení pro nemajetné občany (občané na dávkách hmotné 
nouze, osamělí senioři, kteří nepotřebují péči druhé osoby atd.), 
nemají na zaplacení kauce, dále nemají na zaplacení nájmů. 

V únoru letošního roku bylo jednáno s odborem RISM o základní 
specifikaci pro druhé a třetí NP budovy č.p. 1006 za účelem 
zadání projektové dokumentace, která by měla být vyhotovena 
cca září 2018. Následně by do rozpočtu města na rok 2019 byly 
navrženy finanční prostředky na postupnou rekonstrukci. 



Současně budou vyhledávány vhodné dotační tituly. 

Projekt pro ubytovnu a sociální byty je zpracován, do návrhu 
rozpočtu města pro rok 2019 budou navrženy finanční prostředky 
na postupnou stavební realizaci. 

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

Předpokládaný termín 
realizace 

2018 

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 

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, sociální 
terénní pracovnice MěÚ DKNL 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři 

město Dvůr Králové nad Labem, odbor ŠKS MěÚ DKNL, terénní 
sociální pracovnice MěÚ DKNL, odbor RISM MěÚ DKNL 

 

 

  



Závěr 

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem schválilo usnesením č. Z/487/2018 – 20., ze dne 
6.6.2018 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 2018.  

Oficiální vyhodnocení dokumentu Akční plán rozvoje sociálních služeb na období 2018 pro správní 

obvod města Dvůr Králové nad Labem, bude provedeno do konce roku 2018, na vyhodnocení plnění 

KP se budou podílet všechny pracovní skupiny.  

Během roku 2018 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 16.2. 2018. 

 


