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ZPRÁVA:

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

Akční plán pro rok 2020 byl projednán na pracovních skupinách komunitního plánování sociálních 
služeb - senioři a zdravotně znevýhodněné osoby; rodina, děti a mládež; osoby ohrožené sociálním 
vyloučením, ve dnech 5.2.2020 a 19.2.2020.

Usnesením č. R/321/2020 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 20.05.2020:
1. doporučuje zastupitelstvu města
1.1. vzít na vědomí Akční plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové nad 
Labem na rok 2020 dle přílohy č. 1,
1.2. schválit 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 2020.

Na rok 2020 jsou naplánovány pro občany Dvora Králové nad Labem následující cíle, podrobnější popis 
včetně opatření viz příloha č.1:

Cíle pro oblast péče o seniory a zdravotně znevýhodněné osoby
Priorita – Příprava na stárnutí obyvatel regionu

Žadatelé, jejichž podporu nelze efektivně a bezpečně zajistit v domácím prostředí, budou přijati do 
pobytových zařízení pro seniory za předpokladu, že vyžadují nepřetržitou 24 hodinovou pomoc, do 3 
měsíců od podání žádosti, z důvodu zhoršení zdravotního stavu a ztráty schopností.

Zachování krátkodobých pronájmů vyčleněných bytů v DPS Sadová pro osoby, které po propuštění z 
nemocnice, potřebují intenzivní péči druhé osoby, kterou jim nemohou poskytnout rodinní příslušníci a 
čekají na umístění do vhodného pobytového zařízení.

Rozvoj terénních sociálních služeb
Cíl: Zachování samostatnosti seniorů a kvality jejich života poskytováním péče v domácím prostředí

Podpora a pomoc rodinám a pečujícím osobám, které se v domácím prostředí starají o seniora nebo 
člověka se zdravotním postižením
Zvýšení znalostí pečujících osob, jejich lepší orientaci v systému sociálně zdravotní péče, procentuální 
nárůst osob, které budou schopny kombinovat formální a neformální péči, posílení a podpora kompetencí 
rodin.

Vzdělávání pečujících osob o člověka s demencí
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, 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.

Vznik sociálních lůžek ve zdravotnickém zařízení
Zajištění pacientů po přechodnou dobu, kteří nemají po propuštění ze zdravotního zařízení zajištěnou 
jinou vhodnou sociální službu nebo se nemohou vrátit do domácího prostředí. Od července 2020 má být 
v městské nemocnici zprovozněno 8 sociálních lůžek.

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

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

Rozšíření Sociálně terapeutické dílny Slunečnice
V roce 2020 plánuje Farní charita rozšíření dílny o dřevařské práce a nadále pokračovat v ručních, 
šicích, úklidových, zahradních, kuchyňských prací a prodejem v tréninkovém obchodu Slunečnice. Díky 
těmto činnostem si klienti osvojují pracovní činnost.

Zmapování potřebnosti služeb pro osoby s těžkým zdravotním postižením.
Zmapovat potřeby osob s omezenou mobilitou (vozíčkáři) a osob s různými formami zdravotního 
postižení. Dále pak zmapovat bariéry ve městě. Zajistit a zprostředkovat pomoc osobám s omezenou 
mobilitou při sportovních a dalších aktivitách, v případě zájmu zajistit vhodné prostory pro setkávání.

Cíle a opatření pro oblast péče o rodinu, děti a mládež
Priorita - Podpora funkční rodiny a prevence sociálního vyloučení dětí a mládeže

Pomoc mladým jednotlivcům a rodinám s dětmi začlenit se do běžného života.
Poskytnutí bydlení jako „odrazového můstku“ mladým lidem po opuštění ústavního zařízení či náhradní 
rodinné péče a mladým rodinám s dětmi za podpory sociálních služeb - využití 3 městských bytů 
rekonstruovaných z dotace IROP.

Rozšíření služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Střelka (dále jen NZDM) na terénní formu 
pro správní obvod Dvůr Králové nad Labem.
S ohledem na aktuální situaci ve městě chce NZDM Střelka rozšířit terénní práci s dětmi a mládeží - 
navýšení úvazku pro terénního pracovníka bylo schváleno Královéhradeckým krajem (dále jen KHK), 
úvazek byl zahrnut do Sítě poskytovatelů sociálních služeb a bude tak financován z finančních zdrojů 
MPSV či KHK tzv. vyrovnávací platba.

Zachování spolupráce subjektů za účelem podpory rodin ohrožených sociálním vyloučením
Nadále pokračovat v průběžném mapování nových obyvatel a realizovat sociální práci se sociálně 
znevýhodněnými rodinami ve spolupráci OSPOD, poskytovatelů služeb (především sociálně - 
aktivizační službou pro rodiny a NZDM), místní pobočkou Úřadu práce ČR a příslušnými obecními 
úřady.

Podpora rodin s malými dětmi
Uskutečnit besedy na různá témata např. pomoc rodinám se zdravotně postiženými dětmi a včasná 
podpora těmto rodinám ke zlepšení vývoje postižených dětí (např. porucha autistického spektra). Zajistí 
Farní charita Centrum pro rodinu a poskytovatel rané péče.

Realizace osvětové přednáškové činnosti, která seznamuje pedagogické pracovníky, žáky 2. stupně ZŠ a 
žáky SŠ s problematikou náhradní rodinné péče a dětských práv
Centrum pro rodinu Klubko seznamuje pedagogické pracovníky a žáky prostřednictvím interaktivního 



programu s možnostmi péče o dítě, které nemůže vyrůstat se svými rodiči a problematikou dětských 
práv.

Cíle a opatření pro oblast péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením
Priorita - Podpora integrace osob ohrožených sociálním vyloučením

Zachování služby azylového domu Žofie
Zajištění základních životních potřeb lidí bez přístřeší a pomoci jim v návratu do běžného života.

Zachování služby noclehárna
Umožnit dospělým osobám s trvalým bydlištěm ve Dvoře Králové nad Labem a spádových obcích, 
žijícím na ulici, přečkat důstojně noc ve vhodných prostorách noclehárny vč. poskytnutí potravinové 
pomoci a pomoci těmto osobám hledat cestu zpět do běžného života.

Pomoc občanům ohroženým 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.
Prostřednictvím sociální rehabilitace poskytované Misericordia o.p.s. pomoci občanům ohroženým 
sociálním vyloučením získat potřebné kompetence k dosažení vyšší míry samostatnosti.

Spolupráce s Úřadem práce Trutnov na evropském projektu - pracovní rehabilitace.
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.

Obecné cíle komunitního plánování sociálních služeb

Pokračování systematického procesu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb
Zajištění aktivit zaměřených na řešení problematiky stárnutí obyvatel, pokračovat v realizaci aktivit na 
podporu osob pečujících a podporu osob ohrožených sociálním vyloučením.
Od dubna tohoto roku je město zapojeno do projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti 
na území obcí Královéhradeckého kraje II. Tento projekt je zaměřen na proces plánování a zajištění 
dostupnosti sociálních služeb v obcích na území Královéhradeckého kraje.

Den zdraví se sociálními službami a se složkami integrovaného záchranného systému
Přiblížení sociálních služeb populární formou široké veřejnosti, za účelem zvyšování informovanosti 
veřejnosti o dostupných sociálních službách na území ORP Dvůr Králové nad Labem.

Vyhodnocení akčního plánu bude provedeno koncem 2020, na vyhodnocení plnění se budou podílet 
všechny pracovní skupiny.

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. bere na vědomí

1.1. Akční plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem 
na rok 2020 dle přílohy č. 1,

2. schvaluje

2.1. cíle a opatření pro město Dvůr Králové nad Labem stanovené Akčním plánem rozvoje 
sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem pro rok 2020.

PŘÍLOHY:



Příloha č. 1 - Akční plán na rok 2020

ZPRACOVAL: Erlebachová Kateřina


