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Akční plán rozvoje sociálních služeb Dvůr Králové nad Labem pro rok 2020 
 

 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 2020 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 2020 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 2020 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 3 měsíců od podání žádosti 
(zhoršení zdravotního stavu). 

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

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

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

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

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

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

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

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

Nadále se bude 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 tomto 
roce by mělo dojít k  navýšení úvazku o 0,4 úv. sociální pracovnice 
a o 0,4 pracovnice v sociálních službách v Denním stacionáři v 
Diakonii ČCE – středisko DKnL. Dále dojde k navýšení dvou 
pracovních úvazků pracovníků v sociálních službách v DD 
Roháčova. 

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 

2020 



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) 

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 Rozšíření služby tísňová péče s výjezdní jednotkou do obcí ORP 
DKnL 

Opatření 2.1 Postupné zavádění tísňové péče do obcí ORP DKnL a 
vyhledávání případných klientů.  

2.2 Propagace služby – její přínos pro občany. 

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

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Od roku 2018 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 rozšíření služby na celé území 
ORP DKnL (vstoupit v jednání se starosty jednotlivých obcí 
správního obvodu) a zda bude možné zajistit výjezdní jednotku pro 
obce. 

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 

2020 

Charakter opatření Investiční/neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

Cena za výjezdní jednotku tísňové péče činí cca 250 000 až 
300 000 Kč/rok (provoz).  

Předpokládané zdroje 
financování 

finanční podíl KHK, MPSV, dotace okolních obcí, 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 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) 

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 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 
3.1 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. 

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: 

S realizací stavebních bezbariérových úprav dvou bytů v domě s 
pečovatelskou službou, ul. Sadová 2755, Dvůr Králové nad Labem, 
za účelem 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. Od prosince 2019 jsou k dispozici 2 
byty.  

V případě potřeby bude RM předložen návrh o navýšení 
ubytovacích jednotek o 2 byty.   

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 

2020 

Charakter opatření Investiční  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

Cca 300.000 Kč na jeden byt. 

Předpokládané zdroje 
financování 

rozpočet města, Pečovatelské služby 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 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 4 Rozvoj terénních sociálních služeb  

 

 

Opatření 
4.1 Nastavení kapacit terénních služeb v souvislosti se zvyšujícími 

se potřebami obyvatel rozšíření časové dostupnosti. 

 4.2 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. 

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

V tomto roce by mělo dojít k  navýšení dvou úvazků PSS v osobní 



asistenci. Důvod tohoto navýšení je ve zvýšeném zájmu o tuto 
službu. Za měsíc leden proběhlo 1050 hodin přímé práce s 
klientem + 150 hodin nepřímé práce. Zejména se jedná o navýšení 
doby poskytování služby u jednotlivých klientů. Současně se v této 
chvíli blíží služba k max. denní kapacitě, v některých dnech je tato 
kapacita již naplněna. Dojde také k navýšení pracovnice 
v sociálních službách v pečovatelské službě Diakonie ČCE o 0,5 
úvazku. 
Dále se budou během roku navyšovat úvazky o 0,75 úv. sociálního 
pracovníka / sociální pracovnice PS DKnL, s ohledem na zvyšující se 
nároky na práci s lidmi s demencí a s jejich rodinami + s ohledem 
na plánované rozšíření PS na nepřetržitý provoz, 2 úvazky 
pečovatelek / pečovatelů s ohledem na rozšíření PS na nepřetržitý 
provoz. 

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 

2020 

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 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, 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 Vznik sociálních lůžek ve zdravotnickém zařízení 

 

 

 

Opatření 

5.1  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.  

5.2   Přednostně bude služba poskytována pacientům 
z Královédvorska. 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Sociální lůžka jsou sociální službou poskytovanou ve zdravotnickém 
zařízení dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 
Lůžka jsou určena pacientům, kteří již nevyžadují lůžkovou 
zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou 
schopni se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být 
proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče. Služba 
je poskytována do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou 
blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování 
terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových 
sociálních služeb v zařízení sociálních služeb.  

V únoru 2020 proběhne jednání s krajem o zřízení cca 8 sociálních 
lůžek v Městské nemocnici Dvůr Králové nad Labem. V případě, že 
kraj schválí sociální lůžka, bude možné jejich provoz zřídit již v 
tomto roce. 

 

Přínos 

Zajištění pacienta po přechodnou dobu než se vyřeší sociální 
situace uživatele (odchod do domácího prostředí, nástup do 
domova pro seniory apod.) 

Předpokládaný termín 
realizace 

2020 

Charakter opatření investiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

 

Předpokládané zdroje 
financování 

Příspěvky státu, zdravotní pojišťovny, klient 

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) 

Osobní asistence, sociální terénní pracovnice 

Předpokládaní realizátoři  Zdravotnická zařízení 



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 

7.1 Vyhledání vhodného pozemku. 

 

7.2 Zpracování projektové dokumentace. 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Usnesením RK/18/1102/2018 ze dne 25. 6. 2018 vzala Rada 
Královéhradeckého kraje na vědomí Opatření k řešení nedostatku 
kapacit v pobytových službách pro osoby s duševním 
onemocněním. Součástí navrhovaných opatření byl vznik domova 
se zvláštním režimem (dále jen DZR) ve Dvoře Králové nad Labem. 
Příprava zařízení vychází ze Strategie Královéhradeckého kraje 
(dále jen KHK) v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026 cíl 
3.2.1 Zvýšení kapacity služby domov se zvláštním režimem pro 
osoby s duševním onemocněním, jehož naplnění chce dosáhnout 
mimo jiné výstavbou nízkokapacitního zařízení v rozsahu 30 lůžek 
ve Dvoře Králové nad Labem.  
Ve Strategii KHK v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026 
je definován zásadní nedostatek v síti sociálních služeb KHK v 
podobě chybějících pobytových služeb pro osoby s organickým 
postižením mozku, které jsou závislé na pomoci druhé osoby a 
často vyžadují nepřetržitý dohled, osoby starší 45 let s kombinací 
demence a duševního onemocnění a osoby s duševním 
onemocněním vyžadující nepřetržitý dohled v pobytovém 
zařízení. Potřeba takovýchto lůžek zaznívá významně mimo jiné i z 
vyjádření sociálních pracovníků MěÚ Dvůr Králové nad Labem. Dne 
17. 9. 2018 schválila Rada KHK záměr oslovit město Dvůr Králové 
nad Labem s žádostí o spolupráci při hledání vhodného pozemku 
pro výstavbu DZR ve Dvoře Králové nad Labem. Na základě tohoto 
usnesení žádá Ing. Vladimír Derner, náměstek hejtmana 
Královéhradeckého kraje, město o spolupráci při přípravě DZR, 
zejména v oblasti hledání vhodné lokality a pozemku pro 
připravované zařízení a součinnost při realizaci případné investice 
Usnesením ZK/21/1622/2019 zastupitelstvo kraje projednalo a 
schválilo plán investic krajské infrastruktury sociálních služeb a 
uložilo náměstkovi hejtmana realizovat přijaté usnesení. Dle něho 
se do této struktury dostává Domov se zvláštním režimem Dvůr 
Králové nad Labem – rok 2019 – vyčleněné finanční prostředky na 
nákup pozemku 10 mil. Kč, rok 2020 – 10 mil. na zpracování 
projektové dokumentace, období 2021 – 2023 – 100 mil. na 
realizaci investiční akce. 
V současné době se hledá vhodný pozemek, až kraj takový 
pozemek získá, dojde ke zpracování projektové dokumentace. 
Investorem zařízení bude KHK. Přípravu investice potřebné pro 
vznik zařízení chce KHK zahájit co nejdříve tak, aby investice mohla 
být dokončena do roku 2021. 

Přínos Spolupráce s městem je pro podobný typ investice do sociální 
infrastruktury nezbytná nejen po stavební, ale také po společenské 



stránce. Cílem je vytvořit moderní zařízení se spádem cca 30 km. 
Zařízení tak bude sloužit mimo jiné obyvatelům Dvora Králové nad 
Labem, jejichž potřebnost bude vytipována ve spolupráci se 
sociálními pracovníky Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem a 
se zástupci Městské nemocnice. Zájmem KHK je vytvořit zařízení s 
regionální vazbou tak, aby klienti zařízení mohli i nadále udržovat 
kontakt se svými rodinami. KHK by rád spojil provoz zařízení s již 
existující stabilní krajskou příspěvkovou organizací, kterou je 
Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem, zároveň zde ve městě 
funguje kvalitní síť návazných sociálních služeb a v neposlední řadě 
je nastavena velmi dobře spolupráce příspěvkové organizace kraje 
DD se sociálními pracovníky MěÚ.  

Investorem zařízení bude KHK. Přípravu investice potřebné pro 
vznik zařízení chce KHK zahájit co nejdříve tak, aby investice mohla 
být dokončena do roku 2021.   

Předpokládaný termín 
realizace 

2020 

Charakter opatření investiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

 130.000.000 Kč bez DPH 

Předpokládané zdroje 
financování 

Královéhradecký 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 

Předpokládaní realizátoři  Královéhradecký kraj, Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem 

Cíl 9 Vzdělávání pečujících osob o člověka s demencí 

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

 

9.2 Zapojení pečujících osob do systému sociálních služeb, 
prohloubení spolupráce 

 

9.3 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 bude 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. 

 

Přínos 

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

Předpokládaný termín 
realizace 

2020 

Charakter opatření neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

45000 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 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 

  



Cíl 10 Podpora a pomoc rodinám a pečujícím osobám, které se 
v domácím prostředí starají o seniora nebo člověka se zdravotním 
postižením 

Opatření 10.1 Koordinace pomoci pečujícím osobám. 

10.2 Získávání dovedností a znalostí formou seminářů ve skupinách 

         a individuálně během návštěv v domácnosti nebo na 
kontaktním místě. 

10.3 Pomoci rodinným pečujícím se zajištěním vhodné péče. 

10.4 Pomoci rodinným pečujícím se získáním základních informací  

         s péčí o blízkou osobu (předání praktických informací ohledně  

         sociálních služeb, dostupných dávek, využití kompenzačních  

         pomůcek a dovednosti v péči o sobu blízkou včetně  

         porozumění důsledků zdravotního stavu, stimulaci a 

         komunikace se seniorem a s osobou se zdravotním 
postižením).  

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

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

Vznik svépomocných skupin s různým zaměřením dle CS. 

Předpokládané činnosti a úkony:  

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

Zdravotní oblast: 

Základní zdravotní osvěta, výživové poradenství, objasnění základní 
zdravotní terminologie 

Podpora:  

Individuální – podpůrný rozhovor, edukace neformálních pečujících 

Skupinová – svépomocná skupina, 

Vzdělávání individuální/skupinové 

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

Osobní asistence zahájila v březnu loňského roku projekt na 
podporu rodinám a pečujícím osobám, které se starají o seniora 
nebo člověka se zdravotním postižením. 
V rámci projektu již došlo k proškolení 4 zaměstnanců, kteří jsou 
schopni dojíždět do domácností a pomáhat pečujícím, dále mohou 
poskytovat potřebné informace i ambulantně. V současné době 
probíhají psychoterapeutická sezení s pečujícími a individuální 
konzultace dle potřeby. V tomto roce se uskuteční 5 seminářů pro 
mentálně postižené klienty a 3 semináře pro pečující.  

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 

2020 

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) 

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

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

Cíl 11 Vytvoření Poradensko-terapeutického centra pro rodinné 
příslušníky pečující o lidi s dg. roztroušená skleróza a obdobná 
neurologická onemocnění s těžkým tělesným postižením  

 

 

 

 

 

Opatření 

11.1 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. 

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

11.3 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. 

11.4 Hledání možností uplatnění těžce handicapovaných osob na 
trhu práce.  

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Nácvik pro vlastní soběstačnost  

Nácvik pro domácí prostředí  

Nácvik pro rodinné příslušníky  



Servis pro lidi, kteří pečují handicapované osoby 

Domov sv. Josefa se zapojil do projektu ERESPROGES, tento projekt 
by měl být zahájen od 1.4.2020 a předpokládané ukončení 
projektu by mělo 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.    

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 

2020 

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) 

Domov sv. Josefa – Oblastní charita Červený Kostelec 

Předpokládaní realizátoři  Domov sv. Josefa - Oblastní charita Červený Kostelec 

Cíl 13 Využití senior automobilu pro seniory za účelem dopravy do 
oblasti, která není dostatečně pokryta linkou MHD  

Opatření 13.1 Zlepšení dostupnosti dopravy pro seniory v oblasti, kde 
nefunguje pravidelná MHD doprava. 

Konkrétní popis rozvojového Opět byl vznesen požadavek na opětovné zřízení autobusové 



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

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

Předpokládaný termín 
realizace 

2020 

Charakter opatření Neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

 

Předpokládané zdroje 
financování 

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

Vazba na strategické 
dokumenty 

Strategie přípravy na stárnutí společnosti 2019 – 2025 MPSV 

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

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 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) 

MěÚ DKnL, Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 

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

 

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

Cíl 3 Rozšíření Sociálně terapeutické dílny Slunečnice 

Opatření 3.1 Rozšíření sociálně terapeutické dílny o dřevařské práce. 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

V současné době je tato služba s nabízenými činnostmi pro lidi 
s mentálním handicapem jedinou službou na Královédvorsku. Pro 
lidi s lehkým nebo středně těžkým mentálním handicapem od 16 – 
64 let je obtížné umístění na trhu práce.  V roce 2020 plánuje FCH 



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.   
Začátkem tohoto roku došlo k rozšíření Sociálně terapeutické dílny 
Slunečnice o dřevařské práce, důvodem rozšíření byl zvýšený zájem 
ze strany mužů.   

Přínos V STD Slunečnice se klienti zdokonalují v sebeobsluze, v pracovních 
činnostech a udržují kontakt s lidmi v rámci Tréninkového 
obchodu, kde se učí připravovat, prodávat zboží a komunikovat 
s ostatními lidmi. 

Předpokládaný termín 
realizace 

2020 

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 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) 

Farní charita Dvůr Králové nad Labem - Sociálně terapeutické dílny 
Slunečnice 

Předpokládaní realizátoři  Farní charita Dvůr Králové nad Labem - Sociálně terapeutické dílny 
Slunečnice 

Cíl 4 Zmapování potřebnosti služeb pro osoby s těžkým zdravotním 
postižením  

Opatření 4.1 Zmapování potřeb – s omezenou mobilitou (vozíčkáři) 

4.2   Zmapování potřeb - pro osoby s různými formami   
zdravotního postižení 

4.3 Zmapování bariér ve městě 

4.4  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 4.3) S pomocí vozíčkářů a Královédvorskou Arnikou zmapovat 
bariéry ve městě a poté zpracovat návrh bezbariérové trasy.   
ad 4.2) Zpracování analýzy potřeb pro osoby s různými formami 
zdravotního postižení pro vznik denního stacionáře v lokalitě Dvůr 



Králové nad Labem. Tento požadavek je jedním z hlavních záměrů 
Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 
2021 až 2023. 
ad 4.4) 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 

2020  

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 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) 

 

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

 

  



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

Priorita Podpora funkční rodiny a prevence sociálního vyloučení dětí 
a mládeže 

Cíl 1 Pomoc mladým jednotlivcům a rodinám s dětmi začlenit se do 
běžného života 

Opatření 1.1 Tři zrekonstruované byty města z dotace IROP prioritně využít 
pro rodiny s dětmi a mladé lidi opouštějící ústavní výchovu či 
pěstounskou péči. 

1.2  OSPOD a terénní sociální pracovnice ve spolupráci s Centrem 
pro rodinu Klubko vytipovávají potencionální nájemce z dané 
cílové skupiny, splňující dotační podmínky. 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Absence startovacích bytů. Alternativou jsou 3 nově 
zrekonstruované byty z dotace IROP pro osoby v bytové nouzi. 
Doba pobytu maximálně 2 roky.  Další alternativu představují 
vstupní byty v Domu svaté Faustyny, ve Štefánikově ulici č. p. 1207, 
provozované společností Kongregací sester Matky Božího 
Milosrdenství, které jsou určeny pro určité skupiny obyvatel 
(dotační podmínky).  

Přínos Poskytnutí bydlení jako „odrazového můstku“ mladým lidem po 
opuštění ústavního zařízení či náhradní rodinné péče a mladým 
rodinám s dětmi za podpory sociálních služeb. 

Předpokládaný termín 
realizace 

2020 

Charakter opatření neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

 

Předpokládané zdroje 
financování 

dotace KHK, MPSV, města a obcí na pokrytí nákladů sociálních 
služeb, rozpočet města (oprava a údržba bytů) 

Vazba na strategické 
dokumenty 

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

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 (azylový dům, 
noclehárna), azylový dům pro matky s dětmi Most k životu 
Trutnov, Sociální rehabilitace Horizont, Sociálně aktivizační služba 
pro rodiny s dětmi Labyrint, Centrum pro rodinu Klubko 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři 

odbor ŠKS MěÚ DKNL 

  



Cíl 2 Změna služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – Střelka 
na ambulantní i terénní formu pro správní obvod Dvůr Králové nad 
Labem 

Opatření 2.1 Rozšíření práce s dětmi a mládeží ve Dvoře Králové nad Labem 
a snižovat tak riziko sociálně-patologických jevů i kriminalitu 
dětí a mládeže.  

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

S ohledem na aktuální situaci ve městě chce NZDM Střelka rozšířit 
terénní práci s dětmi a mládeží. V tomto roce budou žádat o 
rozšíření 1 úvazku terénního pracovníka. Díky tomu rozšíření bude 
možné zajistit terénní práci 5 dní v týdnu. 

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

Předpokládaný termín 
realizace 

2020 

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 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) 

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

Předpokládaní realizátoři, 
partneři 

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

Cíl 3 Zvýšení povědomí o sociálních službách podporujících rodiny v ORP 

Opatření 3.1 Realizace informačně tvořivého workshopu se zaměření na 
rodiny s dětmi v ORP DKnL  prostřednictvím projektu Rozvoj 
regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí 
Královéhradeckého kraje II. 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Informačně tvořivý workshop. Cílová skupina bude pozvána na 
tvořivý program pro dospělé i děti, během kterého budou rodinám 
představeny dostupné sociální služby. Do informační části budou 
dále moci vstupovat i další pozvaní odborníci. K předávání 
informací bude docházet za pomoci interaktivních preventivních 
pomůcek rozvíjejících různé sociální kompetence.     

Rozsah: 12x 1,5 hodiny   

Způsob realizace: 12 setkání během třech let ve vybraných obcích 
ORP. KA budou probíhat v místě obvyklého setkávání místní 



komunity (kulturní dům, …) Navrhovaná témata pro tento rok 
"Zlobivé dítě" vs. např. dítě s psychickými problémy, či 
onemocněním; Jaký mám jako rodič "zlobivého dítě" zvolit 
přístup ve výchově; Jak spolupracovat jako rodič "zlobivého 
dítěte" s MŠ/ZŠ; Pravdivé příběhy pomoci rodinám 
prostřednictvím sociálních služeb a nadací??? Jak si nalézt 
vhodnou podporu odborníka? 
Tématy přednášek by se mělo mířit na široké spektrum rodin s 
dětmi bez ohledu na to, zda se jedná o rodinu s velmi závažnými a 
kumulovanými problémy, nebo běžné rodiny, které se v rámci své 
životní situace mohou s tímto neočekávaně setkat. 

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

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

Předpokládaný termín 
realizace 

2020 

Charakter opatření Neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

cca 173 009 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 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) 

 SAS FCH 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři 

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

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

Opatření 4.1 Nadále pokračovat v průběžném mapování nových obyvatel 
a realizovat sociální práci s potřebnými rodinami ve spolupráci 
OSPOD, poskytovateli služeb (SAS a NZDM), místní pobočkou 
Úřadu práce ČR a příslušnými obecními úřady. 

4.2 Pokračovat v podpoře rodin ohrožených sociálním vyloučením 
prostřednictvím Sociálně aktivizační služby, sociální 



rehabilitace a NZDM k získání potřebných kompetencí 
k dosažení vyšší míry samostatnosti. 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

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

Přínos Předcházení vzniku sociálně vyloučených lokalit 

Předpokládaný termín 
realizace 

2020  

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 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) 

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 Podpora rodin s malými dětmi 

Opatření 5.1 Nastavení spolupráce s Mateřským centrem Žirafa ohledně 
pořádání různých besed a přednášek. 

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



Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Uskutečnit zajímavé besedy na různá témata např. problematika 
náhradní rodinné péče a ochrany práv dětí, jak pomoci rodinám se 
zdravotně postiženými dětmi a včasná podpora těmto rodinám ke 
zlepšení vývoje postižených dětí (např. porucha autistického 
spektra), seminář o institucích, na které se mohou občané, obrátit 
v sociální tísni atd. 
Akce pro tento rok : 
Žirafčina poradna 
Přednášející: Mgr. Jana Bartoňová 
Téma: 9.1. 2020, Musí dítě poslouchat? 
            12.3. 2020, Podpora přirozenosti a samostatnosti u dětí 
            7.5. 2020, Jak sladit řád a volný čas u dětí 
  
Středisko rané péče Sluníčko HK 
Přednášející: Mgr. Pavlína Chmelíková 
Téma: 17.2. 2020, Důležité okamžiky ve vývoji dítěte, které je 
dobré hlídat 
 
Logopedické dopoledne 
Přednášející: Mgr. Denisa Chrpová   
Téma: 23.3. 2020, Vývoj řeči u dětí 
 
MŠ Drtinova 
Přednášející: Bc. Lucie Kubicová 
Téma: Jak připravit dítě na vstup do MŠ 
 
Další možná témata přednášek v MC na rok 2020: 
Zdravý vývoj dětské nohy 
Výživa v batolecím věku 
Pěstounská péče 
Úrazovost v dětském věku, ČČK 

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

Předpokládaný termín 
realizace 

2020  

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 

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) 

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 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 6.1 Prostřednictvím interaktivního programu seznámit učitele, žáky   

      základních a středních škol s problematikou náhradní rodinné 

       péče a ochrany práv dětí. 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

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

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

 

Předpokládaný termín 
realizace 

 

1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 

Charakter opatření Neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

 

Předpokládané zdroje 
financování 

 

Vazba na strategické 
dokumenty 

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

Dotčené druhy sociálních 
služeb a služeb souvisejících 
(zapojení) 

Farní charita  DKnL - Centrum pro rodinu Klubko 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři 

Farní charita  DKnL - Centrum pro rodinu Klubko 

 

  



Cíle a opatření pro oblast péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Priorita Podpora integrace osob ohrožených sociálním vyloučením 

Cíl 1 Zachování služby azylového domu Žofie 

Opatření 1.2 Pomoci sociálně vyloučeným občanům vyřešit jejich bytovou 
situaci, případný návrat k rodině a pomoci zajistit pravidelný 
finanční příjem potřebný pro udržení životních potřeb.   

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Zachovat stávající stav v azylovém domě. 

 

Přínos Zajištění základních životních potřeb lidí bez přístřeší a pomoci jim 
v návratu do běžného života.  

Předpokládaný termín 
realizace 

2020 

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 

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 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři 

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

Cíl 3 Zachování služby Noclehárna 

Opatření 3.1 Zachovat i nadále noclehárnu 365 dní v roce bez zvyšujících se  

      nákladů (s výjimkou povinného nárůstu platů a dalších vstupů). 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Noclehárna ve Dvoře Králové nad Labem má spádovost pro celé 
ORP města a je jediná v okrese Trutnov. Pro uživatele znamená 
důstojné přespání, možnost vyprat si oblečení, vyměnit za čisté, 
najíst se a vykoupat se. Stávající pracovní úvazky budou postačovat 
i do budoucna, náklady se budou zvyšovat pouze o předpokládaný 
nárůst platů a energií. 

Přínos Umožnit dospělým osobám s trvalým bydlištěm ve Dvoře Králové 
nad Labem a spádových obcích, které žijí na ulici jednak přečkat 
důstojně noc ve vhodných prostorách noclehárny, jednak pomáhat 
těmto osobám hledat cestu zpět do běžného života společnosti. 

Předpokládaný termín  



realizace 2020 

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 

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 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři 

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

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 

4.1 Vytipování klientů, kteří mají zájem o službu sociální 
rehabilitace.  

4.2   Přestěhování  služby do většího prostoru. 

 4.3 Rozšíření nabídky sociální rehabilitace Horizont do celé oblasti 
Královédvorska. 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Zájem o službu sociální rehabilitace ze strany klientů postupně 
stoupá, z tohoto důvodu dojde k rozšíření sociální rehabilitace do 
celé oblasti Královédvorska. Sociální pracovnice sociální 
rehabilitace pravidelně navštěvují obce v ORP DKnL a zjišťují 
potřeby jejich občanů.  Služba je efektivní, má výsledky, dokáže se 
přizpůsobit, vyjet do terénu. Na Královédvorsku nemá, kromě 
práce s rodinami SAS, svou obdobu.  Vzhledem k projevenému 
zájmu ze strany občanů obcí a příslušných starostů, podporuje 
město Dvůr Králové nad Labem rozšíření služby sociální 
rehabilitace a s tím související nárůst pracovních úvazků. 
Pro rok 2020 došlo k navýšení úvazku pracovníka v sociálních 
službách o 0,25 úvazku (z původního úvazku 0,5 pracovník v 
sociálních službách tj. celkem na 0,75 úvazku), a to s účinností od 
1.1.2020. 

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

Předpokládaný termín 
realizace 

2020 



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 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) 

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

Předpokládaní realizátoři, 
partneři 

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

Cíl 5 Spolupráce s Úřadem práce Trutnov na evropském projektu - 
pracovní rehabilitace 

Opatření  5.1   Pomoci lidem se zdravotním postižením získat a udržet 
prostřednictvím pracovní rehabilitace vhodné zaměstnání. 

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

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

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



Předpokládaný termín 
realizace 

2020 

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 

2020 



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 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) 

MěÚ DKNL  odbor ŠKS, poskytovatelé sociálních služeb 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři 

MěÚ DKNL  odbor ŠKS, poskytovatelé sociálních služeb 

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

 

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

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

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

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

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

V roce 2020 se uskuteční Den zdraví a Den sociálních služeb 4.6. 

Přínos Přiblížení sociálních služeb populární formou široké veřejnosti. 

Předpokládaný termín 
realizace 

2020 

Charakter opatření Neinvestiční 

Předpokládaná výše Cca 20 000 Kč 



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 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) 

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

Předpokládaní realizátoři, 
partneři 

Odbor ŠKS ve spolupráci s Městskou nemocnicí a.s. 

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

 

 

Opatření 

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

Konkrétní popis rozvojového 
opatření 

Jednotlivé letáky budou obsahovat informace o sociálních službách 
a návazných službách relevantních pro danou cílovou skupinu. 
Budou distribuovány prostřednictvím územních samospráv, 
poskytovatelů sociálních služeb a dalších případných aktérů. Dále 
dojde k distribuci letáků obsahujících komplexní informace o 
dostupných sociálních službách s vazbou na zdravotnictví 
prostřednictvím zdravotnických zařízení (500 ks letáků), a to bez 
zaměření na konkrétní cílovou skupinu. 

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

Předpokládaný termín 
realizace 

 

2020 

Charakter opatření Neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

Cca 25 000 Kč 

Předpokládané zdroje 
financování 

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

Vazba na strategické 
dokumenty 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 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 poskytovatelé sociálních služeb 



služeb a služeb souvisejících 
(zapojení) 

Předpokládaní realizátoři  Odbor ŠKS MěÚ DKnL, poskytovatelé sociálních služeb 

 

 

Závěr 

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem schválilo usnesením č. Z/230/2020 –11., ze dne 
11.06.2020 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.  
Oficiální vyhodnocení dokumentu Akční plán rozvoje sociálních služeb na období 2020 pro správní 
obvod města Dvůr Králové nad Labem, bude provedeno do konce roku 2020, na vyhodnocení plnění 
KP se budou podílet všechny pracovní skupiny.  

Během roku 2020 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 20.02. 2020. 

 


