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ZPRÁVA:

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, § 3 definuje střednědobý 
plán rozvoje sociálních služeb takto: střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb je strategický 
dokument obce nebo kraje schválený na dobu 3 let, který je výsledkem aktivního zjišťování potřeb osob 
na území obce nebo kraje a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů; jeho 
obsahem je souhrn a výsledky podkladových analýz a dat, popis způsobu zpracování plánu včetně 
vymezení spolupráce s obcemi, s poskytovateli sociálních služeb a osobami, kterým jsou sociální služby 
poskytovány, popis a analýza dostupných zdrojů a potřeb osob, kterým jsou sociální služby určeny, 
včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb obsahující popis 
budoucího žádoucího stavu a opatření, jejichž prostřednictvím by mělo být tohoto stavu dosaženo, 
povinnosti zúčastněných subjektů, postup sledování a vyhodnocování plnění plánu včetně způsobu, 
jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb a způsob zajištění sítě sociálních služeb na 
území kraje; střednědobý plán rozvoje sociálních služeb může být doplněn akčními plány zpracovanými 
na období jednoho roku, které vycházejí ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zavedl pro kraje povinnost a pro obce možnost 
zpracovávat střednědobé plány rozvoje sociálních služeb. Obce sice mohou „zpracovat střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, poskytovateli sociálních služeb na území obce a za 
účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální služby“ není to jejich povinnost, ale je to nanejvýš 
vhodné, neboť tak nejlépe naplní bod e) § 94 zákona o sociálních službách, který říká: „obec 
spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje; za 
tím účelem sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám 
osob na území obce, o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o 
jejich dostupných zdrojích.“ Plány obcí slouží krajům k získání objektivních podkladů pro krajské plány 
rozvoje a následnému rozdělování dotací v souladu s jejich reálnými potřebami.
Základem plánování sociálních služeb je spolupráce zadavatelů (obcí, krajů) s uživateli (klienty) a 
poskytovateli (jednotlivými organizacemi) sociálních služeb při vytváření plánu, vyjednávání budoucí 
podobě služeb a realizaci konkrétních kroků. Společným cílem je zajistit dostupnost kvalitních 
sociálních služeb.
Aby výsledkem byl vypovídající střednědobý plán služeb, který bude „živým“ dokumentem, je nezbytné 
jej průběžně vyhodnocovat a aktualizovat v součinnosti všech aktérů. Jsou vytvořeny tři pracovní 
skupiny pro cílové skupiny osoby se zdravotním znevýhodněním a senioři; osoby ohrožené sociálním 
vyloučením; rodina, děti a mládež.
Předkládaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod Dvůr Králové nad Labem na 
období 2020 - 2022 plynule navazuje na předchozí střednědobý plán 2017 - 2019, který ZM dne 
8.12.2016 usnesením č. Z/275/2016 vzalo na vědomí a schválilo cíle a opatření, stanovené střednědobým 
plánem. Nový plán popisuje stávající síť sociálních služeb, záměry poskytovatelů pro jejich další vývoj a 
vybrané priority, kterými je třeba se postupně zabývat. Plán obsahuje SWOT analýzy jednotlivých 
cílových skupin. Podklady pro SWOT analýzy vycházejí z Programu rozvoje města Dvůr Králové nad 
Labem na období 2016-2022, z poznatků získaných při výkonu terénní sociální práce na obcích, z 
jednání se starosty obcí, s poskytovateli sociálních služeb, s uživateli služeb, z vyplněných dotazníků pro 
cílové skupiny (senioři a zdravotně znevýhodnění občané a rodina, děti a mládež).

Ve dnech 6.11. a 11.11. se uskutečnila setkání výše uvedených pracovních skupin. Cílem setkání bylo 
vyhodnocení stávajícího střednědobého plánu, za období 2017 – 2019 a seznámení s cíli a opatřeními 



týkající se nového střednědobého plánu na období 2020-2022. Všichni členové pracovních skupin se 
aktivně podíleli na zpracování a připomínkování navržených cílů pro další tříleté období.
Plán byl dán k připomínkování veřejnosti na webových stránkách města, kde jsou zveřejněny i zápisy z 
jednotlivých setkání, v sekci radnice - komunitní plánování.

Navržené priority, cíle a opatření:

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

Priorita příprava na stárnutí obyvatel regionu

Cíl 1: Přijímat občany právního obvodu Dvůr Králové nad Labem do pobytových zařízení pro seniory za 
předpokladu, že vyžadují nepřetržitou 24 hodinovou pomoc do 3 měsíců od podání žádosti (zhoršení 
zdravotního stavu)
Opatření: Vymezení rozsahu omezení schopností žadatele, které jsou objektivní hranicí pro přijetí do 
pobytové sociální služby.
Pokračování v nastavené spolupráci pobytových, terénních služeb, primářky a sociální pracovnice 
následné péče, při vyjednávání optimální péče pro konkrétní klienty (pacienty).
Zvýhodnění žadatelů z území ORP Dvůr Králové nad Labem u pobytových služeb.

Cíl 2: Rozšíření služby tísňová péče s výjezdní jednotkou do obcí ORP DKnL
Opatření: Postupné zavádění tísňové péče do obcí ORP DKnL a vyhledávání případných klientů. 
Propagace služby – její přínos pro občany. Tísňová péče jako podpora jistoty a bezpečí života v běžném 
prostředí.

Cíl 3: Zachovat příp. rozšířit 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: 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.

Cíl 4: Rozvoj terénních sociálních služeb
Opatření: Nastavení kapacit terénních služeb v souvislosti se zvyšujícími se potřebami obyvatel rozšíření 
časové dostupnosti.
Spolupráce obcí při zajištění péče o jejich občany, zvýšení finančního podílu obcí na financování 
terénních služeb.

Cíl 5: Vznik sociálních lůžek ve zdravotnickém zařízení
Opatření: Zajistit dočasnou podporu a pomoc klientům, kteří potřebují pomoc a péči druhé osoby, ale 
zároveň již nevyžadují akutní lékařskou a zdravotní lůžkovou péči a kteří nemají po propuštění ze 
zdravotního zařízení zajištěnou jinou vhodnou sociální službu nebo se nemohou vrátit do domácího 
prostředí. Přednostně bude služba poskytována pacientům z Královédvorska.

Cíl 6: Zajistit nepřetržitý provoz pečovatelské služby v případě potřeby
Opatření: Od roku 2021 zajistit podle potřeby 24 hodinovou.

Cíl 7: Realizace projektu Domov se zvláštním režimem pro osoby s organickým postižením mozku, pro 
osoby starší 45 let s kombinací demence a duševního onemocnění a pro osoby s duševním onemocněním 
vyžadující nepřetržitý dohled v pobytovém zařízení.
Opatření: Vyhledání vhodného pozemku. Zpracování projektové dokumentace.

Cíl 8: Rozšíření kapacity domova se zvláštním režimem (dále jen DZR) v Diakonii ČCE Dvůr Králové 



nad Labem
Opatření: Navýšení kapacity DZR o 5 lůžek z důvodu dlouhodobého zvyšování počtu osob trpící 
demencí.

Cíl 9: Vzdělávání pečujících osob o člověka s demencí
Opatření: Zvýšení povědomí o možnostech nejen dostupných sociálních služeb pro pečující osoby o 
člověka s demencí.
Zapojení pečujících osob do systému sociálních služeb, prohloubení spolupráce. Prevence sociálního 
vyloučení.

Cíl 10: Podpora a pomoc rodinám a pečujícím osobám, které se v domácím prostředí starají o seniora 
nebo člověka se zdravotním postižením
Opatření: Koordinace pomoci pečujícím osobám. Získávání dovedností a znalostí formou seminářů ve 
skupinách a individuálně během návštěv v domácnosti nebo na kontaktním místě. Pomoci rodinným 
pečujícím se zajištěním vhodné péče.
Pomoci rodinným pečujícím se získáním základních informací s péčí o blízkou osobu (předání 
praktických informací ohledně sociálních služeb, dostupných dávek, využití kompenzačních pomůcek a 
dovednosti v péči o sobu blízkou včetně porozumění důsledků zdravotního stavu, stimulaci a 
komunikace se seniorem a s osobou se zdravotním postižením).

Cíl 11: Vytvoření Poradensko-terapeutického centra pro rodinné příslušníky pečující o lidi s dg. 
roztroušená skleróza a obdobná neurologická onemocnění s těžkým tělesným postižením
Opatření: 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.
Vzdělávání nemocných s těžkým tělesným postižením ve zvyšování soběstačnosti v zajišťování osobních 
potřeb, např. obsluze domácnosti, v komunikaci, ovládání PC aj. 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. Hledání možností uplatnění těžce handicapovaných osob na trhu práce.

Cíl 12: Zřízení odlehčovací služby pro osoby se zdravotním postižením od 18 let (jednáno s KHK o 
zřízení služby v objektu Barevných domků Hajnice).
Opatření: Zřízení odlehčovací služby za účelem podpory a možnosti odpočinku a regenerace sil 
pečujícím, případně rodině, která pečuje o osobu se zdravotním postižením nejdéle po dobu tří měsíců v 
počtu cca 5 lůžek.

Cíl 13: Využití senior automobilu pro seniory za účelem dopravy do oblasti, která není dostatečně 
pokryta linkou MHD
Opatření: Zlepšení dostupnosti dopravy pro seniory v oblasti, kde nefunguje pravidelná MHD doprava.

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

Cíl 1: Zřízení nové služby chráněného bydlení - s různou mírou podpory pro osoby s duševním 
onemocněním
Opatření: Zřízení služby chráněného bydlení pro lidi s duševním onemocněním, především pro lidi bez 
možnosti vrátit se z PN a klienti na ulici. Vytipování vhodných objektů a případně zdrojů pro investiční 
část. Zařazení služby do sítě sociálních služeb.

Cíl 2: Zachování sociální rehabilitace – Stacionář RIAPS
Opatření: Zachování stávající služby ve Dvoře Králové nad Labem. Navýšení pracovních úvazků z 
důvodu zachování služby ve Dvoře Králové nad Labem.

Cíl 3: Rozšíření Sociálně terapeutické dílny Slunečnice
Opatření: Rozšíření sociálně terapeutické dílny o dřevařské práce.



Cíl 4: Zmapování potřebnosti služeb pro osoby s těžkým zdravotním postižením
Opatření: Zmapování potřeb. Zmapování bariér ve městě. Zajistit a zprostředkovat pomoc při 
sportovních a dalších aktivitách, v případě zájmu zajistit vhodné prostory pro setkávání.

Priorita podpora aktivního života seniorů

Cíl 1: Vzdělávání seniorů se zaměřením na práci s počítačem
Opatření: Zlepšení dovedností seniorů v oblasti používání práce na počítači.

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

Priorita podpora funkční rodiny a prevence sociálního vyloučení dětí a mládeže
Cíl 1: Pomoc mladým jednotlivcům a rodinám s dětmi začlenit se do běžného života
Opatření: Tři zrekonstruované byty města z dotace IROP prioritně využít pro rodiny s dětmi a mladé lidi 
opouštějící ústavní výchovu či pěstounskou péči. OSPOD a terénní sociální pracovnice ve spolupráci s 
Centrem pro rodinu Klubko vytipovávají potencionální nájemce z dané cílové skupiny, splňující dotační 
podmínky.

Cíl 2: Změna služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – Střelka na ambulantní i terénní formu 
pro správní obvod Dvůr Králové nad Labem
Opatření: Rozšíření práce s dětmi a mládeží do obcí správního obvodu Dvůr Králové nad Labem a 
snižovat tak riziko sociálně-patologických jevů i kriminalitu dětí a mládeže.

Cíl 3: Zvýšení povědomí o sociálních službách podporujících rodiny v ORP
Opatření: 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.

Cíl 4: Zachování spolupráce subjektů za účelem podpory rodin ohrožených sociálním vyloučením 
Opatření: Nadále pokračovat v průběžném mapování nových obyvatel a realizovat sociální práci s 
potřebnými rodinami ve spolupráci OSPOD, poskytovateli služeb (SAS a NZDM), místní pobočkou 
Úřadu práce ČR a příslušnými obecními úřady. Pokračovat v podpoře rodin ohrožených sociálním 
vyloučením prostřednictvím Sociálně aktivizační služby, sociální rehabilitace a NZDM k získání 
potřebných kompetencí k dosažení vyšší míry samostatnosti.

Cíl 5: Podpora rodin s malými dětmi
Opatření: Nastavení spolupráce s Mateřským centrem Žirafa ohledně pořádání různých besed a 
přednášek.
Podpora stávajících služeb pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením (rané péče, osobní asistence).

Cíl 6: Realizace osvětové přednáškové činnosti, která seznamuje pedagogické pracovníky, žáky 2. stupně 
ZŠ a žáky SŠ s problematikou náhradní rodinné péče a dětských práv.
Opatření: Prostřednictvím interaktivního programu seznámit učitele, žáky základních a středních škol s 
problematikou náhradní rodinné péče a ochrany práv dětí.

Priorita posílení prevence a zvýšení informovanosti v oblasti sociálně-patologických jevů na základních 
školách

Cíl 1: Prevence sociálně-patologických jevů především v oblasti návykových látek u žáků základních 
škol
Opatření: Vytvoření Plánu protidrogové prevence na základě, kterého budou vyčleněny finanční 
prostředky na protidrogové aktivity. Zřízení funkce protidrogového koordinátora. Posílení koordinace 
prevence s jasným vymezením rolí jednotlivých subjektů vstupujících do systému prevence rizikového 



chování v oblasti závislostí. Zvýšení informovanosti (zdravotní a právní gramotnosti) žáků ZŠ v oblasti 
vzniku, negativních dopadů a rizik užívání návykových látek (legální, nelegální návykové látky, 
psychoaktivní léčivé přípravky) a závislostního chování ve spolupráci s Kontaktním centrem RIAPS.
Setkávání metodiků prevence základních škol a OSPOD.

Cíle a opatření pro oblast péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením

Priorita podpora integrace osob ohrožených sociálním vyloučením

Cíl 1: Zachování služby azylového domu Žofie
Opatření: Pomoci sociálně vyloučeným občanům vyřešit jejich bytovou situaci, případný návrat k rodině 
a pomoci zajistit pravidelný finanční příjem potřebný pro udržení životních potřeb.

Cíl 2: Rekonstrukce rekonstrukci II. a III. nadzemního podlaží v azylovém Domě Žofie – Bezručova 
1006, Dvůr Králové nad Labem
Opatření: Schválení rozpočtu na rekonstrukci II. a III. nadzemního podlaží v azylovém Domě Žofie – 
Bezručova 1006, Dvůr Králové nad Labem. Zrekonstruovat II. a III. nadzemní podlaží azylovém Domě 
Žofie a zajistit tak 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.

Cíl 3: Zachování služby Noclehárna
Opatření: Zachovat i nadále noclehárnu 365 dní v roce bez zvyšujících se nákladů.

Cíl 4: Pomoci občanům ohrožených sociálním vyloučením, kteří nejsou schopni řešit své problémy 
vlastním přičiněním z důvodu životních návyků, k rozvoji schopností a dovedností potřebných k získání 
běžného nezávislého a samostatné bydlení
Opatření: Rozšíření nabídky sociální rehabilitace Horizont do celé oblasti Královédvorska.

Cíl 5: Spolupráce s Úřadem práce Trutnov na evropském projektu - pracovní rehabilitace
Opatření: Pomoci lidem se zdravotním postižením získat a udržet prostřednictvím pracovní rehabilitace 
vhodné zaměstnaní.

Cíl 6: Rozvoj pracovních míst pro lidi se zdravotním omezením (specifikace na lidi s mentálním 
postižením)
Opatření: Pomoci lidem s mentálním postižením uplatnit se na trhu práce a tím pomoci zajistit 
pravidelný finanční příjem potřebný pro udržení životních potřeb a vedení kvalitního života.

Obecné cíle komunitního plánování sociálních služeb

Priorita příprava na stárnutí obyvatel regionu

Cíl 1: Pokračování systematického procesu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb
Opatření: Pravidelně vyhodnocovat síť sociálních služeb. Kontrolovat a vyhodnocovat plnění výsledků 
plánu v rámci setkávání pracovních skupin 2x ročně. Provázat střednědobé plánování rozvoje sociálních 
služeb a financování sociálních služeb s Královéhradeckým krajem (vzájemná informovanost, metodické 
konzultace). Pokračovat ve spolupráci s partnery při realizaci rozvoje sociálních služeb – odbor ŠKS, 
obce ORP, poskytovatelé sociálních služeb, Úřad práce, školská zařízení, spolky atd. Koordinátor 
plánování sociálních služeb zajišťuje veškeré aktivity spojené s realizací KPSS.

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



Cíl 3: Zvyšování informovanosti veřejnosti o dostupných sociálních službách na území ORP Dvůr 
Králové nad Labem
Opatření: Realizace informační letákové kampaně na celém území ORP Dvůr Králové nad Labem 
zaměřená na cílové skupiny - senioři a zdravotně znevýhodnění občané, rodina, děti a mládež, osoby 
ohrožené sociálním vyloučením.

Cíl 4: Zvyšování objemu finančních prostředků dotačního programu města na sociální služby
Opatření: Každoročně zvyšovat finanční prostředky dotačního programu na podporu sociálních služeb z 
rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na sociální služby min. o 100.000 Kč.

Pracovní skupiny budou průběžně vyhodnocovat a aktualizovat plán, budou vytvářeny tzv. akční plány, 
odbor ŠKS bude koordinovat jednání k daným výstupům plánu za účelem postupného plnění 
stanovených priorit.
Střednědobý plán bude předložen zastupitelstvům obcí správního obvodu Dvůr Králové nad Labem, 
neboť se jedná o dokument zahrnující potřeby občanů Královédvorska. Z uvedeného důvodu je 
zastupitelstvu města předkládán jako celek na vědomí, ke schválení jsou předloženy cíle a opatření 
stanovené pro město Dvůr Králové nad Labem.

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. bere na vědomí

1.1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod Dvůr Králové nad Labem 
na roky 2020-2022 dle přílohy č. 1, 

2. schvaluje

2.1. cíle a opatření, stanovené střednědobým plánem dle bodu 1.1 tohoto usnesení, pro město 
Dvůr Králové nad Labem

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Střednědobý plán sociálních služeb 2020-2022

ZPRACOVAL: Erlebachová Kateřina


