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Plán rozvoje sociálních služeb 

Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro období 2007 – 2009; 1. aktualizace 

pro období 2008 – 2009 vytvořil Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor sociálních věcí 

a zdravotnictví, v říjnu 2007. Na přípravě plánu se podílely také obce zastoupené v krajské řídící 

skupině pro plánování sociálních služeb, kterým tímto děkujeme za spolupráci. 

Účel a využití plánu 

1. ledna 2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který v § 95 říká:  

„Kraj 

a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území, 

b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém 

území, 

c) spolupracuje s obcemi, s dalšími kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování 

pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou, 

d) zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se 

zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, 

e) sleduje a vyhodnocuje plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti zástupců poskytovatelů 

sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou sociální služby poskytovány, 

f) informuje ministerstvo o plnění plánů rozvoje sociálních služeb.“ 

Krajský plán je zároveň, podle § 101, odst. 4, písm. b) téhož zákona, přílohou žádosti o poskytnutí 

dotace na financování sociálních služeb ze státního rozpočtu, kterou Ministerstvu práce a sociálních 

věcí předkládá krajský úřad. 

Způsob tvorby plánu 

V návaznosti na předchozí činnost Královéhradeckého kraje v oblasti plánování sociálních služeb 

byla počátkem roku 2006 ustavena krajská řídící skupina pro plánování sociálních služeb. Je složena 

ze zástupců a zástupkyň všech patnácti obcí třetího stupně. Z většiny obcí se její činnosti účastní jeden 

zástupce nebo zástupkyně samosprávy a jedna zástupkyně nebo zástupce odboru sociálních věcí 

příslušného úřadu. Hlavní úloha skupiny je zajistit spolupráci a sdílení informací v plánování služeb 

kraje a obcí. Krajská řídící skupina se také vyjadřuje k dotačnímu řízení (návrhu výše dotací 

pro jednotlivé sociální služby) spravovaným odborem sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje. 

V únoru 2007 schválilo zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Plán rozvoje sociálních služeb 

v Královéhradeckém kraji pro období 2007 – 2009. Aby plán co nejlépe odpovídal situaci 

po účinnosti zákona, připravil Krajský úřad Královéhradeckého kraje 1. aktualizaci pro období 2008 – 

2009.  
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Při sestavení plánu vycházíme ze spolupráce s obcemi (především třetího stupně) a z dalších 

podkladů: 

l základní informace o síti sociálních služeb a prioritách rozvoje čerpáme z místních plánů obcí 

v Královéhradeckém kraji; 

l od července do srpna 2007 se uskutečnila jednání se všemi obcemi třetího stupně o sociálních 

službách v jejich území a o rozvoji sociálních služeb; 

l na tato setkání vždy navazovalo jednání s poskytovateli sociálních služeb v příslušném území 

obce třetího stupně, věnované síti sociálních služeb a jejich financování (s výjimkou Hradce 

Králové, kde se kvůli administrativní chybě – nikoli ze strany krajského úřadu – zúčastnili 

pouze poskytovatelé z okolí Hradce Králové); 

l výstupy z těchto jednání (celkem se jich zúčastnilo 205 zástupců a zástupkyň obcí 

a poskytovatelů sociálních služeb) jsou hlavní zdroj pro tuto aktualizaci plánu rozvoje služeb; 

l doplňující informace čerpáme z dotačních žádostí poskytovatelů sociálních služeb v dotačním 

řízení ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2008. 

Návrh plánu byl v říjnu 2007 předložen poskytovatelům sociálních služeb a obcím 

k připomínkování. Oslovili jsme přímo 135 organizací z registru poskytovatelů sociálních služeb, 

informaci o připomínkovacím řízení šířily také městské úřady. Reagovalo 34 poskytovatelů a obcí, 

zaslali dohromady 87 připomínek. Přehled jejich vypořádání je k dispozici na níže uvedeném kontaktu. 

Tento materiál je aktualizace původního plánu: pro podrobnější údaje k některým oblastem 

(především popis území, strategie rozvoje) proto odkazujeme k první verzi plánu (viz. www.kr-

kralovehradecky.cz / Sociální věci / Rozvoj sociálních služeb / Komunitní plánování. 

Struktura Plánu rozvoje sociálních služeb 

Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji obsahuje tři hlavní části: 

• Strategii rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, včetně rozvojových kategorií 

pro jednotlivé typy sociálních služeb; 

• popis sítě sociálních služeb v Královéhradeckém kraji členěný podle obcí třetího stupně; 

• popis financování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. 

Síť sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 

Do Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji (tím do sítě sociálních služeb) jsou 

zahrnuty sociální služby, které: 

• odpovídají potřebám obyvatel zjištěným v plánovacích procesech jednotlivých obcí – 

zařazení do místního plánu je podmínka pro zahrnutí do plánu krajského (pokud místní plán 

není, nahradí jej písemné vyjádření obce o prokázané potřebnosti sociální služby); 

• jsou finančně podporovány příslušnou obcí (nebo zřízovatelem sociální služby) – tím je 

vyjádřen skutečný zájem obce (zřizovatele) o zajištění sociální služby. 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/


Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro období 2007-09 1. aktualizace  5 

Popis rozdělení sociálních služeb v plánu 

Popis sítě sociálních služeb v plánu je členěn podle území obcí třetího stupně (PO3, obecní úřady 

obcí s pověřenou působností) v Královéhradeckém kraji. Každá sociální služba je zařazena do PO3, 

v níž je poskytována. Působnost sociálních služeb může být větší než dané území PO3 (např. 

u pobytových služeb nebo ambulantních služeb sociálního poradenství), záleží na charakteru sociální 

služby a její cílové skupině. 

Terénní sociální služby jsou uvedeny v té PO3, kde jsou poskytovány, souhrnné údaje pak obsahuje 

přehled za PO3, kde sídlí poskytovatel. 

Návrh plánu před připomínkováním obsahoval část Sociální služby přesahující území PO3. 

Na základě připomínek byla tato část změněna a všechny sociální služby v ní obsažené přesunuty 

do jednotlivých území PO3. Kapitola byla přejmenována na Sociální služby nezařazené podle PO3: 

obsahuje pouze terénní sociální služby, jejichž poskytovatel nesídlí v Královéhradeckém kraji. 

Kontakt pro plánování sociálních služeb 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové 

Milan Šveřepa, koordinátor plánování sociálních služeb 

telefon: 495 817 594 

e-mail: msverepa@kr-kralovehradecky.cz  

webová adresa k plánování: http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=561 

mailto:msverepa@kr-kralovehradecky.cz
http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=561
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Strategie rozvoje sociálních služeb 
v Královéhradeckém kraji 

Obecné rozvojové priority 
Podle SWOT analýzy zpracované krajskou řídící skupinou pro plánování sociálních služeb. 
12. října 2006, Deštné v Orlických horách (viz. 1. verze plánu) 

Obecné rozvojové priority 

Zlepšit dostupnost sociálních služeb 

Pokračovat ve spolupráci kraje a obcí třetího stupně v oblasti plánování služeb. 

Motivovat obce třetího stupně k větší spolupráci s obcemi prvního a druhého stupně. 

Posilovat vzájemnou komunikaci a spolupráci uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů. 

Propojit plánování služeb se standardy kvality. 

Pokračovat v rozvoji kvality služeb 

Poskytovat metodické vedení a konzultace. 

Podporovat zavádění kvality dotacemi (pokrývat zvýšené náklady, které kvalita přináší). 

Motivovat k zavádění kvality vyšší finanční podporou kvalitních služeb. 

Zlepšit informovanost o službách 

Motivovat obce (všech stupňů) k informování veřejnosti o nabídce služeb a možnostech jejího 

využití. 

Pokračovat ve vzájemném informování kraje a obcí třetího stupně v oblasti služeb. 

Informovat o možnostech pomoci, o nárocích a povinnostech uživatelů služeb. 

Zlepšit využití všech dostupných finančních zdrojů 

Informovat o možnostech čerpání z fondů EU. 

Poskytovat konzultace a metodickou podporu při vypracování žádostí o dotace, o této nabídce více 

informovat. 

Motivovat obce k vyšší finanční podpoře místních služeb. 

Vést poskytovatele k maximálnímu využívání všech dostupných zdrojů (od uživatelů, obcí, EU). 

Podporovat vzdělávání pracovníků v sociálních službách 

Spolupracovat s obcemi a poskytovateli na zjišťování vzdělávacích potřeb v soc. službách. 

Podporovat rozvoj vzdělávací nabídky pro oblast sociálních služeb. 
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Rozvojové priority pro typy sociálních služeb 
v Královéhradeckém kraji 

Z pohledu rozvoje jsou v kraji tři základní kategorie sociálních služeb. Navržené kategorie jsou 

platné pro rok 2008 a zachycují dlouhodobé trendy v prioritách sociálních služeb na území kraje. 

Na řazení jednotlivých služeb pod tyto kategorie se podíleli především plánovači a plánovačky 

jednotlivých obcí a pracovnice či pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje. 

Základní kategorie rozvoje jednotlivých typů služeb 

Rozvoj služby 

• navýšení kapacity 

• vznik nové služby 

Zachování rozsahu služby 

• udržení stávající kapacity 

• zlepšení (humanizace) prostředí a podmínek služby 

Útlum služby 

• snížení kapacity 

• zánik služby nebo změna jejího charakteru 

Rozvojové kategorie jednotlivých typů služeb 

Tyto kategorie nejsou „černobílé“, jedná se o rozvojové trendy, které nemusí být platné pro celé 

území kraje. Jestli tomu tak skutečně bude, závisí na místním plánování a místní politické 

reprezentaci. V místních plánech měst a obcí  jsou tyto případy dokumentovány. 

Rozvoj služby 

osobní asistence; pečovatelská služba; tísňová péče; podpora samostatného bydlení; odlehčovací 

služby; centra denních služeb; denní stacionáře; domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení; 

sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče; služby následné péče 

(pro duševně nemocné); azylové domy; krizová pomoc; nízkoprahová zařízení pro děti a mládež; 

noclehárny; sociálně aktiv. služby pro rodiny s dětmi; 

Zachování rozsahu služby 

průvodcovské a předčitatelské služby; týdenní stacionáře; domovy pro osoby se zdravotním 

postižením (humanizace prostředí); domovy pro seniory (humanizace prostředí); telefonická krizová 

intervence (v kraji není); raná péče; domy na půl cesty; nízkoprahová denní centra; tlumočnické 

služby; kontaktní centra; sociálně aktiv. služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením; sociálně 

terapeutické dílny; terapeutické komunity (v kraji není); terénní programy; sociální rehabilitace; 

sociální poradenství, intervenční centrum 
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Broumovsko 

Správní obvod Broumov leží v severní části Královéhradeckého kraje. Většinu hranice tvoří státní 

hranice s Polskem, na jihu sousedí se správními obvody Trutnov a Náchod. Území zahrnuje 14 obcí, 

třetí nejmenší počet v kraji. Ve městech Broumov, Meziměstí a Teplice nad Metují žilo k 31. 12. 2004 

celkem 73,4 procent obyvatel správního obvodu. 17 849 obyvatel představuje 3,19 % z celkové 

krajské populace. 

Sociální služby v území Broumovska 

Stav v roce 2007* 

Typ služby / Poskytovatel Kapacita Náklady 

pečovatelská služba 257 uživatelů 3 272 000 

Centrum sociálních služeb Naděje (Broumov) 105 2 248 000 

Meziměstí 100 724 000 

Teplice nad Metují 52 300 000 

domovy pro seniory 34 lůžek 8 057 000 

Centrum sociálních služeb Naděje (Broumov) 34 8 057 000 

domovy se zvláštním režimem 42 lůžek 13 231 000 

Domov důchodců Teplice nad Metují 42 13 231 000 

raná péče 2 uživatelé  

Středisko rané péče Liberec** 1  

Oblastní charita Hradec Králové*** 1  

azylové domy   

Diakonie Broumov   

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 85 uživatelů 770 000 

Začít spolu (Broumov) 85 770 000 

* Tato tabulka, stejně jako tabulky následující, podává základní přehled o sociálních 
poskytovatelích. Podrobné údaje jsou obsaženy v benchmarkingové databázi (viz. kapitola  
financování). Údaje čerpáme z jednání s obcemi a poskytovateli služeb (viz. úvod) a z dotačních 
žádostí pro MPSV, rok 2008. ** Úplné údaje o službě v části Sociální služby nezařazené podle 
PO3. *** Úplné údaje o službě v části Královéhradecko. 

Navazující a doplňkové služby 

Mateřské centrum Klíček (Meziměstí) 

Rozvoj služeb 

Rozvojové cíle dle místního plánu 

Komunitní plán sociálních služeb pro Broumovsko, Dobrovolný svazek obcí Broumovsko, 2004 

Zpřístupnit sociální služby pro všechny cílové skupiny 
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Připravované změny v letech 2008-09 

Rekonstrukce Domova důchodců Teplice nad Metují na domov zvláštního určení a pro sociálně 

slabé seniory; v návaznosti na plánovanou rekonstrukci Domova důchodců Police nad Metují. Jeví se 

vhodné obě akce spojit vzhledem k přestěhování určité klientely z DD Teplice nad Metují do DD Police 

nad Metují. 

Vznik  osobní asistence, Centrum sociálních služeb Naděje (Broumov) – 2 dospělí a 2 děti. 

Vznik centra denních služeb v Broumově, Centrum sociálních služeb Naděje. 

Rozvoj nové služby sociálního poradenství (rodinné poradenství), Hvězda (Broumov). 

Zajištění sociálního poradenství (občanská poradna) v odpovídající kvalitě.
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Dobrušsko 

Správní obvod Dobruška se nachází ve východní části Královéhradeckého kraje. Sousedí s dalšími 

správními obvody a na východě s Polskem. Správní území zahrnuje 26 obcí, což je průměr v rámci 

kraje. Ve městech Dobruška a Opočno žije více než padesát procent obyvatel správního obvodu. 

19 542 obyvatel představuje 3,57 % z celkové krajské populace. 

Sociální služby v území Dobrušska 

Stav v roce 2007 

Typ služby / Poskytovatel Kapacita Náklady 

osobní asistence 3 uživatelé  

Orion* 3  

pečovatelská služba 242 uživatelů 3 846 381 

Zuzana Luňáková, agentura domácí péče (České Meziříčí) 85 330 000 

Dobruška 95 1 943 000 

Opočno 62 1 573 381 

denní stacionáře 4 uživatelé 0 

Domov Dědina 4 uživatelé 0 

domovy pro osoby se zdravotním postižením 102 lůžek 32 167 300 

Domov Dědina 102 32 167 300 

domovy pro seniory 35 lůžek 7 814 000 

Opočno 35 7 814 000 

terénní programy   

Laxus**   

sociální služby ve zdravotnickém zařízení   

Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno   

* Úplné údaje o službě v části Rychnovsko. ** Úplné údaje o službě v části Královéhradecko. 

Navazující a doplňkové služby 

Byty s pečovatelskou službou, Přepychy. Dům s pečovatelskou službou, Deštné v Orlických horách. 

Půjčovna kompenzačních pomůcek a rehabilitační pobyty, Sdružení zdravotně postižených 

v Dobrušce a v Opočně. 

Rozvoj služeb 

Připravované změny v letech 2008-09 

Vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Dobrušce, cílová skupina od 12 let výše, 

občanské sdružení Orlodění. 

Navýšení kapacity denního pobytu v domově pro osoby se zdravotním postižením Domov 

Dědina ze 2 míst na 5.
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Hořicko 

Správní obvod Hořice se nachází ve střední částí Královéhradeckého kraje a sousedí s dalšími 

správními obvody. Zahrnuje celkem 29 obcí. Rozlohou i počtem obyvatel patří správní obvod 

k nejmenším v kraji. V Hořicích, jediném městě obvodu, žije necelých 50 procent jeho obyvatel. 17 912 

obyvatel představuje 3,27 % z celkové krajské populace. 

Sociální služby v území Hořicka 

Stav v roce 2007 

Typ služby / Poskytovatel Kapacita Náklady 

osobní asistence 13 uživatelé 225 000 

Domov důchodců Hořice 13 225 000 

pečovatelská služba 110 uživatelů 2 035 000 

Domov důchodců Hořice 110 2 035 000 

odlehčovací služby 4 lůžka 250 000 

Domov důchodců Hořice 4 250 000 

domovy pro osoby se zdravotním postižením 81 lůžek 22 500 500 

Ústav sociální péče Hořice 81 22 500 500 

domovy pro seniory 210 lůžek 40 307 104 

Domov důchodců Hořice 173 32 682 144 

Sociální služby obce Chomutice – domov důchodců Obora 37 7 624 960 

raná péče 1 klient  

Středisko rané péče Liberec* 1  

terénní programy   

Laxus (Hradec Králové)**   

sociálně aktivizační služby pro osoby se zdrav. post. 25 klientů 98 500 

ARPZPD v ČR, Klub Klokánek Hořice 25 98 500 

sociální poradenství   

Centrum sociální pomoci a služeb – psych. p. pro rodinu Jičín***   

Farní charita Dvůr Králové nad Labem – občanská p. ****   

sociální služby ve zdravotnickém zařízení   

Léčebna dlouhodobě nemocných Hořice   

* Úplné údaje o službě v části Sociální služby nezařazené podle PO3. ** Úplné údaje o službě 
v části Královéhradecko. *** Úplné údaje o službě v části Jičínsko. **** Úplné údaje o službě v části 
Královédvorsko. Obě poradny působí v Hořicích jednou týdně. 

Navazující a doplňkové služby 

Rozvoz obědů a nákupy v Ostroměři a Miletíně. 
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Rozvoj služeb 

Rozvojové cíle dle místního plánu 

Komunitní plán sociálních služeb pro území obcí ve správním obvodu ORP Hořice 

Senioři a zdravotně postižení 

Zajistit pečovatelskou službu na území obcí Hořického regionu. 

Výstavba chráněného bydlení - na základě průběžně zjišťovaných potřeb v PO3 Hořice využít forem 

kvalitních terénních služeb a návazných služeb spojených s možností využití forem chráněného 

bydlení. 

Zajistit respitní péči pro občany v PO3 Hořice. (Zajištěno v roce 2006.) 

Vybudovat bezbariérový přístup do budovy Polikliniky I. (Vybudováno  v roce 2005) 

Rekonstrukce Domova důchodců Hořice. 

Prevence kriminality, volnočasové aktivity 

Neorganizovaná mládež – zřídit nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. (Oblastní charita Jičín) 

Věnovat zvýšenou pozornost práci se žáky základních škol. (Průběžně plněno) 

Vybudovat dětská hřiště ve městě. (Na původním  hřišti byl upraven povrch a bylo vybaveno 

mantinely pro jeho využití v zimním období – 2005. Nové hřiště v prostoru sídliště Pod Lipou – 2006.) 

Děti a mládež 

Zajištění osobní asistence a asistence pedagogů. 

Bezbariérová základní škola  Na Habru  Hořice. (Postupné úpravy prováděny tak, aby odpovídaly 

bezbariérovosti.) 

Klub  KLOKÁNEK -  odpovídající prostory pro činnost.  (Od září 2006 nové prostory.) 

Postupně řešit bezbariérové vstupy do budov v majetku města. 

Připravované změny v letech 2008-09 

Snížení kapacity domova pro seniory (Domov důchodců Hořice) ze 180 lůžek na 150, v roce 

2008. 

Vznik odlehčovací služby a denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením, sdružení 

Klokánek. 

Vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Hořicích, Oblastní charita Jičín.
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Jaroměřsko 

Správní obvod Jaroměř leží uprostřed Královéhradeckého kraje obklopen dalšími správními 

obvody kraje. Správní území zaujímá 15 obcí, svou rozlohou i počtem obyvatel patří k nejmenších v 

kraji. Jediným městem obvodu je Jaroměř, tvoří dvě třetiny obyvatel správního obvodu. 19 138 

obyvatel představuje 3,50 % z celkové krajské populace. 

Sociální služby v území Jaroměřska 

Stav v roce 2007 

Typ služby / Poskytovatel Kapacita Náklady 

pečovatelská služba 220 uživatelů 4 597 000 

Město Jaroměř – pečovatelská služba Jaroměř 220 4 597 000 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 360 uživatelů 2 174 905 

Diakonie ČCE – Milíčův dům Jaroměř, klub Malého Bobše 120 1 002 353 

Diakonie ČCE – Milíčův dům Jaroměř, Centrum Alternativa 200 1 002 352 

Soužití (Josefov) – od září 2007 40 170 200 

terénní programy (pro uživatele drog) 20 uživatelů  

Laxus* 20  

raná péče 2 uživatelé  

Oblastní charita Hradec Králové*   

Středisko rané péče Liberec** 2  

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 14 uživatelů 42 550 

Soužití (Josefov) 14 42 550 

sociální poradenství   

Farní charita Dvůr Králové nad Labem ***   

* Úplné údaje o službě v části Královéhradecko. *** Úplné údaje o službě v části Sociální služby 
nezařazené podle PO3. **** Úplné údaje o službě jsou v části Královédvorsko. Poradna působí 
v Jaroměři dvakrát týdně. 

Rozvoj služeb 

Rozvojové cíle dle místního plánu 

Plán rozvoje sociálních služeb na Jaroměřsku pro období 2007 – 2009 

Děti a mládež 

Zřídit koordinační pracovní skupinu pro primární prevenci dětí a mládeže. 

Pokračovat v zajištění volnočasových aktivit dětí a mládeže v lokalitě Jaroměř a Josefov. 

Pokračovat v programech primární prevence. 

Osoby staré a zdravotně postižené 

Zachování kapacity domu s pečovatelskou službou a pečovatelské služby v domácnostech. 
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Vést jednání se starosty obcí o rozšíření pečovatelské služby za předpokladu aktivní spoluúčasti. 

Podporovat činnost Klubu seniorů, vytvářet podmínky pro setkávání seniorů. 

Podporovat aktivity sdružení zdravotně postižených Jaroměř a svazu diabetiků. 

Podporovat zaměstnanost osob se zdravotním postižením. 

Zřízení denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením. 

Zřízení osobní asistence. 

Společensky nepřizpůsobené osoby a osoby v nepříznivých živ. 
podmínkách 

Rozšíření terénní sociální práce, zřízení pozice zdravotně-sociálního pracovníka. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – doučování, předškolní výchova, vzdělávání. 

Pokračování projektu komunitního plánování sociálních služeb 

Připravované změny v letech 2008-09 

Je třeba zajistit osobní asistenci, pro niž chybí poskytovatel. Nabízí se možnost využít Farní 

charitu Dvůr Králové nad Labem, která službu poskytuje, nebo osobní asistenci začlenit 

pod Pečovatelskou službu Jaroměř. 

Centrum denních služeb provozované pečovatelskou službou Jaroměř, kapacita 10 míst, 

otevření v roce 2009. 

Denní stacionář pro mládež s kombinovaným postižením, po skončení školní docházky, kapacita 

10 klientů. Další zvažované služby jsou chráněné bydlení, sociálně aktivizační služby a chráněné dílny.  

Provést šetření potřebnosti odlehčovací služby a chráněného bydlení. 
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Jičínsko 

Správní obvod Jičín leží na severozápadě Královéhradeckého kraje. Zahrnuje 77 obcí, druhý 

nejvyšší počet v kraji – patří mezi největší správní obvody. Ve městech Jičín, Kopidlno, Lázně 

Bělohrad, Libáň a Sobotka žije téměř 60 procent obyvatel obvodu. 45 974 obyvatel představuje 8,40 

% z celkové krajské populace. 

Sociální služby v území Jičínska 

Stav v roce 2007 

Typ služby / Poskytovatel Kapacita Náklady 

osobní asistence 18 uživatelů 1 277 222 

OO SPMP Jičín - APROPO 18 1 277 222 

pečovatelská služba 502 uživatelů 8 737 000 

Sociální služby města Jičína 280 6 220 000 

Niké – Alžběta Limberská 122 850 000 

Lázně Bělohrad 30 412 000 

Oblastní charita Sobotka 35 524 000 

Kopidlno (1. 1. 2008 převezme Oblastní charita Jičín) 35 731 000 

denní stacionáře 48 uživatelů 4 304 402 

Sociální služby města Jičína (senioři) 18 892 000 

OO SPMP Jičín - APROPO (děti) 12 1 842 402 

Sdružení rodičů a přátel mentálně post. v Jičíně (dospělí)* 18 1 570 000 

domovy pro seniory 209 lůžek 50 876 719 

Sociální služby města Jičína 54 17 063 519 

Oblastní charita Sobotka – Libošovice 28 7 398 000 

Domov důchodců Mlázovice 57 13 215 200 

Ústav sociálních služeb Milíčeves 70 13 200 000 

raná péče 7 uživatelů  

Středisko rané péče Liberec** 7  

dům na půli cesty 8 lůžek 883 000 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Jičín 8 883 000 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 200 uživatelů 923 876 

Oblastní charita Jičín 200 923 876 

terénní programy   

Laxus***   

sociální poradenství 2 350 1 811 899 

Občanské poradenské středisko – občanská p. Jičín 500 430 729 

Centrum sociální pomoci a služeb – psych. p. pro rodinu Jičín 1 200 756 360 

Tyflocentrum Hradec Králové 300 337 000 

Centrum zdravotně postižených Královéhradeckého kraje 350 287 810 

sociální služby ve zdravotnickém zařízení   

Oblastní nemocnice Jičín   
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* Sociální služba je rozdělena na tři registrace, neboť je umístěna ve třech objektech. Ve 
skutečnosti se stará o 18 klientů, celkové náklady 1 570 000. ** Úplné údaje o službě v části 
Sociální služby nezařazené podle PO3. *** Úplné údaje o službě v části Královéhradecko. 

Navazující a doplňkové služby 

Mateřské centrum Kapička, Jičín. Městský bytový podnik Jičín – ubytování v domech 

s pečovatelskou službou a krizové ubytování.  Základní školy – zajištění zájmových činností 

a pedagogická asistence pro děti se zdravotním postižením. Biskupství Královéhradecké –  Orientační 

dny pro školy v Královéhradecké diecézi. Základní organizace Svazu postižených civilizačními 

chorobami v ČR, Okresní výbor Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, Okresní výbor Svazu 

tělesně postižených v ČR. 

Rozvoj služeb 

Rozvojové cíle dle místního plánu 

Plán rozvoje sociálních služeb města Jičín 2007 – 2010 

Cílová skupina: Senioři a zdravotně postižené osoby 

Rozšíření kapacity poskytované pečovatelské služby; poskytování této služby dalším 345 osobám. 

• Organizace, které zajistí rozšíření kapacity pečovatelské služby: Sociální služby města 

Jičína, Niké – agentura sester – Limberská Alžběta, Oblastní charita Sobotka, Oblastní 

charita Jičín, Město Lázně Bělohrad 

• Doba realizace: 2008 – 2009. 

• Výdaje nutné k rozšíření služby: 7 000 000,- Kč. Zdroje  financování: Ministerstvo práce a 

sociálních věcí ČR, Královéhradecký kraj, obce a uživatelé. 

Rozšíření kapacity sociální služby poskytované v Domově pro seniory, Jičín, o 52 lůžek 

• Organizace, která zajistí rozšíření kapacity sociální služby: Sociální služby města Jičína 

• Doba realizace: 2007 – 2010. 

• Výdaje nutné k zajištění služby: investiční 89 000 000,- Kč, provozní 13 000 000,-Kč. 

Zdroje  financování: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Královéhradecký kraj, obce a 

uživatelé. Zdroje  financování  investičních  výdajů: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 

Královéhradecký kraj a  město Jičín. 

Rozšíření kapacity sociální služby poskytované v denním stacionáři pro seniory a zdravotně 

postižené osoby; poskytování této služby dalším 10 osobám 

• Organizace, která zajistí rozšíření kapacity sociální služby: Sociální služby města Jičína. 

• Doba realizace: 2008 – 2009. 

• Výdaje nutné k zajištění služby: 330 000,-Kč. Zdroje  financování: Ministerstvo práce a 

sociálních věcí ČR, Královéhradecký kraj, obce a uživatelé. 

Cílová skupina: Rodiny s nezaopatřenými a těžce zdravotně postiženými dětmi 

Rozšíření rané péče; poskytování této služby 15 rodinám se zdravotně postiženým dítětem 
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• Organizace, která zajistí rozšíření kapacity sociální služby: Společnost pro ranou péči,  

Středisko rané péče Liberec 

• Doba realizace: 2007. 

• Výdaje nutné k zajištění služby: 530 000,-Kč. Zdroje  financování:  Ministerstvo práce a 

sociálních věcí ČR, Královéhradecký kraj, Město Jičín, obce, uživatelé služeb a sponzorské 

dary. 

Rozšíření osobní asistence; poskytování této služby 30 dětem 

• Organizace, která zajistí rozšíření kapacity sociální služby: OO SPMP Jičín - APROPO 

• Doba realizace: 2008 – 2010. 

• Výdaje nutné k zajištění služby: 3 232 000,- Kč. Zdroje  financování: Ministerstvo práce a 

sociálních věcí ČR, Město Jičín, Královéhradecký kraj, obce, uživatelé služeb a sponzorské 

dary. 

Cílová skupina: Děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné 

Zajistit informovanost rodičů nezletilých dětí o poskytování odborného poradenství 

v Psychologické poradně  pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Jičín 

• Doba realizace: 2007 – 2008. Zajistí: poskytovatel a obce ve správním území PO3 Jičín. 

• Cílová skupina: Osoby, které se ocitly v mimořádně nepříznivých životních podmínkách 

Zajistit informovanost občanů o možnosti využití odborného sociálního poradenství poskytovaného 

v Občanské poradně Jičín. 

• Doba realizace: 2007 – 2008. Zajistí: poskytovatel a obce ve správním území PO3 Jičín. 

Připravované změny v letech 2008-09 

Připravuje se převzetí pečovatelské služby v Kopidlně a Libáni Oblastní charitou Jičín.  

V Libuni začne Spokojený domov od roku 2008 poskytovat pečovatelskou službu pro 25 

uživatelů a osobní asistenci pro 4 uživatele. 

Zvažuje se vznik azylového domu pro rodiny s dětmi. 

Navýšení kapacity domova pro seniory Sociálních služeb města Jičína na 106 lůžek, v roce 2010.



Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro období 2007-09 1. aktualizace  18 

Kostelecko 

Správní obvod Kostelce nad Orlicí leží na jihu Královéhradeckého kraje. Správní území zahrnuje 

celkem 22 obcí, což je průměr v rámci kraje. Na celkovém počtu obyvatel i území kraje se podílí  4,5 

procenty. Ve třech městech obvodu (Kostelec nad Orlicí, Borohrádek a Týniště nad Orlicí) žije  

necelých 60 procent obyvatel. 24 735 obyvatel představuje 4,52 % z celkové krajské populace. 

Sociální služby v území Kostelecka 

Stav v roce 2007 

Typ služby / Poskytovatel Kapacita Náklady 

osobní asistence 10 uživatelé  

Orion* 10  

pečovatelská služba 220 uživatelů 5 752 960 

Kostelec nad Orlicí 120 4 669 360 

Geriatrické centrum (Týniště nad Orlicí) 100 1 083 600 

denní stacionáře 5 uživatelů 396 116 

Geriatrické centrum (Týniště nad Orlicí) 5 396 116 

domovy pro seniory 168 lůžek 40 907 152 

Domov důchodců Borohrádek 126 27 513 000 

Geriatrické centrum (Týniště nad Orlicí) 42 13 394 152 

domovy se zvláštním režimem 57 lůžek 20 772 800 

Domov důchodců Albrechtice 57 20 772 800 

terénní programy   

Laxus**   

sociální poradenství 500 intervencí 756 360 

Centrum sociální pomoci a služeb – psych. p. pro rodinu K/O 500 756 360 

* Úplné údaje o službě v části Rychnovsko. ** Úplné údaje o službě v části Královéhradecko. 

Navazující a doplňkové služby 

Borohrádek a Častolovice (rozvoz obědů). 

Domovinka, fakultativní činnost pečovatelské služby v Kostelci nad Orlicí. 

Mateřská centra Ratolest v Týništi nad Orlicí a Brouček v Kostelci nad Orlicí. 

Poradna se zaměřením na drogy, alkohol, tabák a gamblerství – zajišťuje Zdravotní ústav Rychnov  

 nad Kněžnou, pořádá také besedy. 

Rozvoj služeb 

Rozvojové cíle dle místního plánu 

Komunitní plán sociálních služeb – 1. fáze; Dlouhodobé cíle 

Zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež nad 15 let 
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Zřízení bezplatné telefonní linky pro občany 

Sloučení KP Kostelec n. Orl. A Týniště nad Orl. Rozšíření terénních služeb PS Kostelec nad Orlicí 

do okolních obcí a navýšení stávajícího počtu klientů na 200. 

Vybudování dětského dopravního hřiště v Kostelci nad Orlicí 

Zajišťování osobní asistence pro zdravotně postižené děti dle finančních možností. 

Podpora aktivizačních služeb pro seniory a pro rodiny s dětmi 

Podpora půjčovny kompenzačních pomůcek  

Podpora neziskových organizací, které vykonávají činnost v sociální oblasti. 

Podporovat rozvoj stávajících sociálních služeb v regionu. 

Připravované změny v letech 2008-09 

Domov pro seniory, Domov důchodců Borohrádek, snížení počtu lůžek na 120. 

Částečné dokončení (II. fáze)  nízkoprahové zařízení a skate park pro děti a mládež. 

Rozvoj sociálního poradenství Centra sociální pomoci a služeb – mediační služby v rozvodové  

situaci. 

Domovinka (fakultativní činnost pečovatelské služby) – zvýšit kapacitu o 5 míst. 

Pokračovat v budování bezbariérových tras v Kostelci nad Orlicí.
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Královédvorsko 

Správní obvod Dvůr Králové nad Labem se nachází v centrální části Královéhradeckého kraje. Svou 

rozlohou i počtem obyvatel se řadí mezi středně velké správní obvody. Dvůr Králové nad Labem je 

jediným městem, tvoří necelých 60 procent obyvatel správního obvodu. 27 063 obyvatel představuje 

4,94 % z celkové krajské populace. 

Sociální služby v území Královédvorska 

Stav v roce 2007 

Typ služby / Poskytovatel Kapacita Náklady 

osobní asistence 16 uživatelů 250 000 

Farní charita Dvůr Králové nad Labem 16 250 000 

pečovatelská služba 505 uživatelů  12 621 000 

Pečovatelská služba města Dvůr Králové nad Labem 275 8 842 000 

Diakonie ČCE – Dvůr Králové nad Labem 230 3 779 000 

denní stacionáře 14 klientů 456 000 

Diakonie ČCE – Dvůr Králové nad Labem 14 456 000 

chráněné bydlení 4 lůžka 229 500 

Oblastní charita Červený Kostelec – Domov sv. Josefa (Źireč) 4 229 500 

domovy pro seniory 104 lůžek 23 873 000 

Diakonie ČCE – Dvůr Králové nad Labem 24 5 097 000 

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem 80 18 776 000 

domovy pro osoby se zdravotním postižením 14 lůžek 8 087 400 

Oblastní charita Červený Kostelec – Domov sv. Josefa (Źireč) 14 8 087 400 

domovy se zvláštním režimem 10 lůžek 3 166 000 

Diakonie ČCE – Dvůr Králové nad Labem 10 3 166 000 

odlehčovací služby 7 lůžek 4 114 900 

Oblastní charita Červený Kostelec – Domov sv. Josefa (Źireč) 7 4 114 900 

raná péče   

Oblastní charita Hradec Králové*   

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 40 uživatelů 125 000 

Farní charita Dvůr Králové nad Labem 40 125 000 

terénní programy   

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov**   

sociální poradenství 800 573 800 

Farní charita Dvůr Králové nad Labem – občanská p. 800 470 000 

Oblastní charita Červený Kostelec – Domov sv. Josefa (Žireč)  103 800 

Pro bono publico, Dvůr Králové nad Labem   

sociální služby ve zdravotnickém zařízení   

Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem   

* Úplné údaje o službě v části Královéhradecko. 
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Rozvoj služeb 

Rozvojové cíle dle místního plánu 

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb pro pověřené území Dvůr Králové nad Labem, verze 1. 

Senioři 

Zajistit pečovatelskou službu na území obcí Královédvorského regionu.  

Rozšíření kapacity DPS (cca 20 lůžek), ve kterých budou poskytované služby propojeny tak, aby byl 

zajištěn pobyt těchto lidí do konce života, tzn. propojit sociální služby se zdravotní péčí a dále 

rozšiřovat terénní pečovatelskou službu na území PO3. 

Informovat pravidelně cílovou skupinu o nabídce akcí a volnočasových aktivit určených pro 

seniory. Informovat o službě - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zajištění 

doprovodu pěšky či služebním vozidlem za soukromými zájmy), kterou poskytuje pečovatelská služba. 

Neorganizovaná mládež 

Zřídit nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které by mohly využít i děti dojíždějící.  

Zdravotně postižení 

Pokračovat v informování zdravotně postižených občanů o poskytování nabízených soc. služeb, o 

možnosti zapůjčení kompenzačních pomůcek, o finančních příspěvcích, o které mají možnost zažádat, 

a to prostřednictvím radničních novin, internetu, plakátů, veřejných setkání. 

Denní stacionář pro zdravotně postižené s kombinovanými vadami a mentálně postižené –  zařízení 

tohoto typu funguje v Trutnově, přijímá klienty i z Královédvorska, občané našeho regionu této služby 

využívají, nevýhodou je však dojíždění. 

Tíživá životní situace 

Ubytovny – chybí zařízení, zajišťující dlouhodobé základní bydlení, především pro rodiny.  

Pokračovat v informování veřejnosti o sociálních službách a sociálních dávkách – přehled 

sociálních služeb a přehled kontaktních míst byl zveřejněn v informačním materiálu pro veřejnost 

„Katalog soc. služeb na Královédvorsku“, který byl distribuován do všech domácností města, dále je 

možné tyto informace získat přímo na MěÚ, v informačním centru, na obecních úřadech, u všech 

poskytovatelů soc. služeb na území PO3 Dvůr Králové nad Labem a na webových stránkách města. 

Zachování poskytování poradenských služeb ve městě s možností vyjíždět do obcí dle potřeby.  

Zachování sociálních služeb spojených s poskytnutím pomoci při získávání zaměstnání. 

Připravované změny v letech 2008-09 

Potřeba zřídit odlehčovací službu: 1 lůžko provozovala Diakonie ČCE ve Dvoře Králové nad 

Labe, nyní služba není. 

V návaznosti na volnočasový klub Střelka Farní charity Dvůr Králové nad Labem zřídit 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.  

Zajistit azylové (krizové) ubytování pro lidi bez přístřeší (propuštěné z výkonu trestu apod.). 
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Královéhradecko 

Správní obvod Hradec Králové leží v jižní části Královéhradeckého kraje. Správní území zahrnuje 

82 obcí, nejvíce v kraji. Také rozlohou a počtem obyvatel (žije zde čtvrtina obyvatel kraje) se řadí na 

první místo. Vedle Hradce Králové mají statut města další čtyři obce (Chlumec nad Cidlinou, 

Nechanice, Smiřice a Třebechovice pod Orebem). Ve městech žijí více než tři čtvrtiny obyvatel obvodu. 

143 162 obyvatel představuje 26,15 % z celkové krajské populace. 

Sociální služby v území Královéhradecka 

Stav v roce 2007 

Typ služby / Poskytovatel Kapacita Náklady 

osobní asistence 61 uživatelé 2 780 000 

Věra Kosinová – Daneta (Hradec Králové) 29 1 300 000 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové 12 720 000 

ZŠ a MŠ Prointepo (Hradec Králové) 20 760 000 

pečovatelská služba 1 591 uživatelů 24 557 460 

Centrum sociální pomoci a služeb (Hradec Králové) 820 9 000 000 

Oblastní charita Hradec Králové 175 5 334 000 

Život 90 (Hradec Králové) 311 5 082 000 

Obecný zájem (Smiřice) 75 2 200 000 

Farní charita Třebechovice pod Orebem 105 1 847 000 

Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou 105 1 094 460 

tísňová péče 137 uživatelů 1 770 000 

Život 90 (Hradec Králové) 137 1 770 000 

odlehčovací služby 18 lůžek 3 630 000 

Senior centrum Hradec Králové 13 3 630 000 

Domov důchodců V Podzámčí (Chlumec nad Cidlinou) 5 0 

centra denních služeb 17 uživatelů 523 962 

Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou 17 523 962 

denní stacionáře 41 uživatelů 6 371 277 

Centrum sociální pomoci a služeb (Hradec Králové) 10 500 000 

Věra Kosinová – Daneta (Hradec Králové) 31 5 871 277 

domovy pro seniory 492 lůžek 113 096 900 

Domov důchodců Hradec Králové 297 57 705 000 

Domov důchodců Černožice 50 14 504 000 

Domov důchodců V Podzámčí (Chlumec nad Cidlinou) 97 29 332 900 

Domov důchodců Zdislava (Třebechovice pod Orebem) 48 11 555 000 

domovy se zvláštním režimem 119 lůžek 16 091 000 

Domov důchodců Hradec Králové 62 6 050 000 

Domov důchodců Černožice 30 7 700 000 

Domov důchodců V Podzámčí (Chlumec nad Cidlinou) 27 2 341 000 

chráněné bydlení 15 uživatelů 2 430 808 

Domov důchodců V Podzámčí (Chlumec nad Cidlinou) 8 990 081 

Věra Kosinová – Daneta (Hradec Králové) 7 1 440 727 
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Typ služby / Poskytovatel Kapacita Náklady 

raná péče 45 uživatelů 1 895 408 

Oblastní charita Hradec Králové 45 1 895 408 

tlumočnické služby 94 uživatelů 90 500 

Svaz neslyšících a nedosl. v ČR - Hradecký spolek neslyš. 94 90 500 

průvodcovské a předčitatelské služby 30 319 000 

Tyflocentrum Hradec Králové 30 319 000 

azylové domy 88 lůžek 8 466 247 

Oblastní charita Hradec Králové – pro matky s dětmi 60 4 483 139 

Oblastní charita Hradec Králové – pro muže 28  3 983 108 

nízkoprahová denní centra 300 klientů 859 954 

Oblastní charita Hradec Králové 300 859 954 

noclehárny 32 lůžek 2 360 014 

Oblastní charita Hradec Králové 32 2 360 014 

kontaktní centra 300 uživatelů 2 950 000 

Laxus (Hradec Králové) 300 2 950 000 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 835 uživatelů 6 221 208 

Salinger (Hradec Králové) 420 3 465 000 

Prostor pro (Hradec Králové) 415 2 756 208 

služby následné péče 35 uživatelů 641 700 

Péče o duševní zdraví – region Pardubice (Hradec Králové) 35 641 700 

terénní programy 336 uživatelů 2 938 000 

Prostor pro (Hradec Králové) 166 400 000 

Laxus 170 2 538 000 

Drom   

sociálně aktivizační služby pro rodinu a děti 630 uživatelů 7 498 757 

Salinger – komunitní centrum Pražská, Hradec Králové 120 1 765 000 

Salinger – komunitní centrum Okružní, Hradec Králové 200 1 765 000 

Salinger – program Triangl, Hradec Králové 30 347 000 

Salinger – náhradní rodinná péče 80 880 000 

Oblastní charita Hradec Králové – klub v azyl. d. pro matky 200 2 741 757 

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP 1 000 uživatelů  1 570 000 

Centrum zdravotně postižených Královéhradeckého kraje 200 760 000 

Tyflocentrum Hradec Králové 800 810 000 

sociální rehabilitace 239 uživatelů  4 225 793 

Skok do života (Hradec Králové) 14 830 400 

Tyflocentrum Hradec Králové 30 1 012 000 

Oblastní charita Hradec Králové 160 943 593 

Péče o duševní zdraví – region Pardubice (Hradec Králové) 5 427 800 

Tyfloservis 30 1 012 000 

sociální poradenství 8 750 intervencí 8 832 974 

Občanské poradenské středisko – občanská p. (H. Králové) 2 450 1 217 369 

Centrum sociální pomoci a služeb – psych. p. pro rodinu HK 1 500 756 360 

Diecézní katolická charita HK – por. pro cizince a upchlíky 200 700 000 

Tyflocentrum Hradec Králové 300 476 000 

Centrum zdravotně postižených Královéhradeckého kraje 800 1 235 250 

Oblastní charita Hradec Králové – poradna pro lidi v tísni 750 1 081 995 

Adra (Hradec Králové)  - poradna pro oběti násilí 500 360 000 
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Typ služby / Poskytovatel Kapacita Náklady 

Sbližování   

Český klub nedoslýchavých Help 750 209 000 

Laxus – ambulantní centrum 900 1 760 000 

Laxus – drogové služby ve vězení 600 1 037 000 

intervenční centra pro oběti domácího násilí 90 uživatelů 1 178 283 

Oblastní charita Hradec Králové 90 1 178 283 

sociální služby ve zdravotnickém zařízení   

Léčebna pro dlouhodobě nemocné, Hradec Králové   

Fakultní nemocnice Hradec Králové   

Navazující a doplňkové služby 

Mateřská centra Sedmikráska, Domeček, Prostor pro (vše Hradec Králové). 

Terénní práci s neorganizovanou mládeží zajišťuje Prostor pro a Salinger, s osobami bez přístřeší 

Oblastní charita Hradec Králové. 

Rozvoj služeb 

Rozvojové cíle dle místního plánu 

Návrh 2. plánu sociálních a souvisejících služeb města Hradec Králové pro období 2007 - 2009 

Rodiny s dětmi a mládež 

Bydlení pro sociálně slabé rodiny s dětmi 

Rozvoj sociálně preventivní péče a sociálně preventivních programů 

Zajištění odborného sociálního poradenství a terapie 

Pomoc dětem a mladým lidem v krizi 

Vzdělávání 

Udržení služby jeslí pro děti do 3 let 

Senioři 

Zajištění terénních služeb 

Podpora a rozvoj různých forem dostupného stravování pro seniory včetně dietního 

Zachování a rozvoj stávajícího rozsahu pobytových služeb pro seniory 

Poskytovat kvalitní služby následné zdravotní péče a zajistit dostatečnou kapacitu ošetřovatelských 

lůžek 

Vytváření dostupných služeb podporujících plnohodnotný aktivní život seniorů  

Osoby se zdravotním postižením 

Realizace a zkvalitnění stávajících sociálních služeb 

Pracovní rehabilitace a sebeuplatnění osob se zdravotním postižením 
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Podpora bydlení pro osoby se zdravotním postižením 

Odstraňování architektonických, komunikačních a informačních bariér 

Cizinci, národnostní a etnické menšiny 

Terénní sociální práce 

Aktivizační služby jako nástroj k uplatnění na trhu práce  

Odborné sociální poradenství 

Klubový a komunitní život 

Osoby v obtížných životních situacích a společensky nepřizpůsobení 

Odborné poradenství pro osoby v nouzi 

Nízkoprahové služby 

Zajištění spektra léčebných služeb pro uživatele návykových látek (legálních i nelegálních) 

Zajištění komplexu služeb pro osoby v nouzi včetně ubytování 

Rozvoj sociálních programů směřujících k resocializaci osob ohrožených sociálním vyloučením  

Prevence 

Společné cíle pro pět oblastí sociální pomoci 

Koordinace, plánování a vyhodnocování sociálních a souvisejících služeb v pěti cílových skupinách 

Další vzdělávání pracovníků pracujících v pomáhajících profesích  

Připravované změny v letech 2008-09 

Domov pro seniory a domov se zvláštním (Domov důchodců Černožice): v roce 2009 zahájí 

přestavba, která sníží kapacitu v hlavní budově. Nová přístavba ztrátu vyrovná a navýší celkovou 

kapacitu. 

Domov pro seniory (Domov důchodců Zdislava) po rekonstrukci v roce 2008 navýší kapacitu o 6 

lůžek. 

Je zájem o zřízení služby pro rizikovou mládež ve Smiřicích (terénní služba, NZDM). 

Město Hradec Králové projednává možnost vzniku lůžkového zařízení typu hospic (odlehčovací 

služba) v Červeném Kostelci – např. několik lůžek v připravované nové léčebně dlouhodobě 

nemocných. 

Od roku 2008 bude Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové poskytovat sociální 

služby ve zdravotnickém zařízení, 18 lůžek.
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Náchodsko 

Správní obvod Náchod leží v severovýchodní části Královéhradeckého kraje, východní hranici sdílí s 

Polskem. Správní území zahrnuje 36 obcí, třetí nejvyšší počet v kraji. Na celkovém počtu obyvatel se 

podílí více než jednou desetinou, na území kraje vice než sedmi procenty. Ve městech Náchod, Červený 

Kostelec, Česká Skalice, Hronov a Police nad Metují žije téměř 75 procent obyvatel. 61 407 obyvatel 

představuje 11,21 % z celkové krajské populace. 

Sociální služby v území Náchodska 

Stav v roce 2007 

Typ služby / Poskytovatel Kapacita Náklady 

osobní asistence 33 uživatelů 1 038 500 

Kamelot 17 438 500 

Speciální základní škola Červený Kostelec 16 600 000 

pečovatelská služba 649 uživatelů 15 709 557 

Oblastní charita Červený Kostelec 240 3 699 557 

Hronov 100 1 103 000 

Městské středisko sociálních služeb Marie Náchod 200 8 256 000 

Police nad Metují 52 1 101 000 

Česká Skalice 57 1 550 000 

tísňová péče 85 uživatelů 153 650 

Oblastní charita Červený Kostelec 85 153 650 

odlehčovací služba 42 lůžek 22 808 500 

Oblastní charita Červený Kostelec – hospic  30 20 062 000 

Cesta, Náchod – pro osoby se zdrav. postižením 5 1 553 000 

MSSS Marie Náchod – pro seniory 4 494 000 

Diakonie ČCE – Betanie (Náchod) – pro osoby se zdr. post. 3 699 500 

denní stacionáře 14 uživatelů 2 088 000 

Cesta, Náchod 14 2 088 000 

domovy pro osoby se zdravotním postižením 74 lůžek 19 562 450 

Diakonie ČCE – Betanie (Náchod) 17 6 295 500 

Domov důchodců a ústav sociální péče Česká Skalice 57 13 266 950 

domovy pro seniory 460 lůžek 98 689 392 

Domov důchodců a ústav sociální péče Česká Skalice 100 22 888 250 

Domov důchodců Malá Čermná 53 12 864 142 

Domov odpočinku ve stáří Justynka Hronov 53 11 555 000 

Domov důchodců Náchod 154 31 972 000 

MSSS Marie Náchod 58 6 179 000 

Domov důchodců Police nad Metují 42 13 231 000 

raná péče 1 uživatel  

Středisko rané péče Liberec* 1  

azylové domy 23 lůžek 3 977 450 

Farní charita Náchod – pro matky s dětmi 23 3 977 450 

dům na půl cesty 11 lůžek 2 316 520 

Farní charita Náchod 11 2 316 520 
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Typ služby / Poskytovatel Kapacita Náklady 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 350 uživatelů 1 623 800 

Dokořán – Poklop Náchod 170 492 500 

Dokořán – Archa Náchod 180 1 131 300 

sociální poradenství 1 930 intervencí 1 583 790 

Občanské poradenské středisko – občanská p. (Náchod) 480 239 700 

Centrum sociální pomoci a služeb – psych. p. pro rodinu Náchod 900 756 360 

Tyflocentrum Hradec Králové (Náchod) 200 242 000 

Centrum zdravotně postižených Královéhradeckého kraje 350 345 730 

sociální služby ve zdravotnickém zařízení   

Oblastní nemocnice Náchod   

* Úplné údaje o službě v části Sociální služby nezařazené podle PO3. 

Navazující a doplňkové služby 

Studnice, dům s pečovatelskou službou, zajišťuje rozvoz obědů. 

Mateřská centra Oblastní charity Červený Kostelec a Klub Hopsáček, Náchod. 

Centrum pro rodiče s dětmi MaMiNa v Polici nad Metují – podpora rodin s malými dětmi, 

socializace a integrace malých dětí do kolektivu, podpora dětí se speciálními potřebami. 

Půjčovna kompenzačních pomůcek Náchod. 

Rozvoj služeb 

Rozvojové cíle dle místního plánu 

Koncepce rozvoje sociálních služeb 

Město Náchod má v oblasti rezidenční péče o seniory poměrně dobře rozvinutou síť 

rezidenčních zařízení. S ohledem na demografický vývoj obyvatel v poproduktivním věku bude žádoucí 

kapacitu udržet. DPD Harmonie a DPD Marie byly k 1. 1. 2005 sloučeny do MěSSS Marie. Od 1. 1. 

2007 vzniká z Harmonie I a II nájemní bydlení se zajištěním sociálních služeb a z objektu Marie 

domov pro seniory, který bude přijímat klienty z území města Náchoda. Vedle tohoto zařízení 

existuje krajský domov pro seniory, který bude přijímat klienty z širšího území.  

V oblasti zdravotně postižených existuje v Náchodě rezidenční zařízení Domov Betánie pro TP 

s kapacitou 20 lůžek a dále denní stacionář Cesta pro děti s kombinovaným postižením s kapacitou 15 

míst. Domov Betánie zahájil transformaci zařízení na chráněné bydlení. Stacionář Cesta rozšířil 

nabídku služeb o tzv. odlehčovací službu v pronajatém objektu mezi MěSSS Marie a krajským 

domovem důchodců. Současně je zpracováván záměr na zajištění vhodnějších prostor pro stacionář 

Cesta¨, při kterém je nutno vzít v úvahu,  že v Novém Městě nad Metují je provozováno obdobné 

zařízení. Dále je v bytové zástavbě vybudováno 5 b.j. jako bezbariérových a v případě, že se bude 

provádět rekonstrukce bytů v majetku města, bude se hledat možnost rozšíření počtu těchto bytů. 

V oblasti intervenčních sociálních služeb máme zajištěnou pomoc pro matky s dětmi 

/Domov pro matky/, pro mladé /Dům na půli cesty/. Obě tato zařízení provozuje Farní charita 

Náchod. Město Náchod má též zřízenou ubytovnu pro dospělé, přesto bude nutno řešit otázku 

rozšíření kapacity pro akutní případy. V oblasti  dětí a mládeže udržet stávající nabídku služeb 
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s možností získat vhodnější prostory v jiné lokalitě pro NZDM Archa. 

V oblasti terénních služeb a poradenství  rozšiřovat nabídku služeb podle aktuální potřeby 

veřejnosti. 

Připravované změny v letech 2008-09 

Osobní asistence (Kamelot), navýšení počtu klientů na 30 v roce 2008. 

Diakonie ČCE – Betanie, Náchod. Změna cílové skupiny a charakteru služby. Postupné snižování 

kapacity domova pro osoby se zdravotním postižením. Tato kapacita bude využívána pro 

odlehčovací službu (v roce 2008 navýšení o 2 lůžka). 

Navýšení kapacity domova pro seniory (DD Police nad Metují) o 16 lůžek od roku 2009. 

V Náchodě se zvažuje zřízení centra denních služeb pod MSSS Marie. V roce 2008 zjišťování 

potřebnosti této služby. V případě zájmu bude ve čtvrtém čtvrtletí zahájen zkušební provoz. Pokud tato 

služba bude ze strany klientů žádaná, plný provoz od 1. 1. 2009. 

Police nad Metují připravuje rozšíření domu s pečovatelskou službou, od roku 2010.
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Novobydžovsko 

Správní obvod Nový Bydžov leží v západní části kraje, zahrnuje 23 obcí. Na počtu jeho obyvatel se 

podílí třemi procenty, na území 4,5 procenty. V Novém Bydžově žije 42 % obyvatel obvodu. 16 967 

obyvatel představuje 3,10 % z celkové krajské populace. 

Sociální služby v území Novobydžovska 

Stav v roce 2007 

Typ služby / Poskytovatel Kapacita Náklady 

pečovatelská služba 125 uživatelů 1 654 000 

Duha (Nový Bydžov) 125 1 654 000 

centrum denních služeb 20 uživatelů 597 000 

Duha (Nový Bydžov) 20 597 000 

chráněné bydlení 4 lůžka 1 114 000 

Ústav sociální péče Skřivany 4 1 114 000 

domovy pro osoby se zdravotním postižením 171 lůžek 49 506 100 

Ústav so. péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice 85 25 638 100 

Ústav sociální péče Skřivany 86 23 868 000 

domovy pro seniory 47 lůžek 14 501 100 

Domov důchodců Humburky 47 14 501 100 

odlehčovací služby 9 lůžek 1 805 000 

Duha (Nový Bydžov) 9 1 805 000 

Navazující a doplňkové služby 

Smidary, dům s pečovatelskou službou. 

Dobrovolnické centrum, zajišťuje dobrovolníky (60 lidí) pro sociální služby v území. 

Rozvoj služeb 

Rozvojové cíle dle místního plánu 

Komunitní plán sociálních služeb mikroregionu Novobydžovsko 

Terénní soc. práce, odlehčovací služby a domácí ošetřovatelská péče. Rozvoj služeb pro děti a mládež. 

Azylové bydlení. Informovanost veřejnosti a poradenství. Podpora dobrovolných aktivit sdružení, 

svazů a spolků. Práce s romským etnikem. Tvorba nových pracovních příležitostí. 

Připravované změny v letech 2008-09 

Připravuje se nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, kapacita 30 klientů, provozovatel 

bude Duha. Pravděpodobně od 2009. 
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Novoměstsko 

Správní obvod Nové Město nad Metují leží ve východní části Královéhradeckého kraje. Správní 

území zahrnuje 13 obcí, druhý nejmenší počet v rámci kraje. Na celkovém počtu obyvatel i území kraje 

se podílí více než dvěma procenty, patří mezi nejmenší správní obvody v kraji. Sedmdesát procent 

obyvatel žije  v Novém Městě nad Metují, jediném městě obvodu. 14 389 obyvatel představuje 2,63 

% z celkové krajské populace. 

Sociální služby v území Novoměstska 

Stav v roce 2007 

Typ služby / Poskytovatel Kapacita Náklady 

osobní asistence 23 uživatelé 510 000 

Společné cesty 23 510 000 

pečovatelská služba 170 uživatelů 2 710 000 

Městské středisko sociálních služeb Oáza (N. Město n/M) 170 2 710 000 

odlehčovací služby 4 lůžka 1 380 000 

Městské středisko sociálních služeb Oáza (N. Město n/M) 4 1 380 000 

centra denních služeb 12 uživatelů 415 000 

Městské středisko sociálních služeb Oáza (N. Město n/M) 12 415 000 

denní stacionáře 21 uživatelů 2 859 242 

Nona (Nové Město nad Metují) 21 2 859 242 

domovy pro seniory 23 lůžek 6 405 500 

Městské středisko sociálních služeb Oáza (N. Město n/M) 23 6 405 500 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 60 uživatelů 1 471 400 

Nové Město nad Metují – klub Mandl 60 1 471 400 

terénní programy   

Laxus*   

* Úplné údaje o službě v části Královéhradecko. 

Navazující a doplňkové služby 

Poradna pro děti a mládež Novoměstského centra zdravého životního stylu. 

Poradna pro občanskoprávní záležitosti Pomoc všem potřebným.  

Mateřské centrum Na Zámečku.  

Dům dětí a mládeže Stonožka 

Rozvoj služeb 

Rozvojové cíle dle místního plánu 

Komunitní plán sociálních služeb pro území III. stupně Město Nové Město nad Metují 

Terénní pečovatelská služba, rozšíření působnosti a kvality 
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Rozšíření domova pro seniory s ohledem na transformaci sociálních služeb 

Udržení a podpora informovanosti veřejnosti o sociálních a souvisejících službách 

Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých  

Prevence kriminality 

Podpora osobní asistence pro seniory a zdravotně postižené osoby. 

Přebudování vytipovaných prostor v objektech města pro bydlení občanů s nízkými příjmy a 

občanů s omezenou způsobilostí k právním úkonům 

Připravované změny v letech 2008-09 

MSSS Oáza připravuje rozšíření terénních služeb o tísňovou péči. 

V rámci transformace penzionu pro důchodců na domov pro seniory, MSSS Oáza, se 

předpokládá navýšení kapacity na 26 lůžek v roce 2008.
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Novopacko 

Správní obvod Nová Paka se nachází v severozápadní části Královéhradeckého kraje. Správní obvod 

zahrnuje 5 obcí, je nejmenší v kraji z hlediska rozlohy i počtu obyvatel (podíl v kraji 2,0 resp. 2,4 

procenta). V jediném městě, Nové Pace, žije téměř 70 procent obyvatel obvodu. 13 180 obyvatel 

představuje 2,41 % z celkové krajské populace. 

Sociální služby v území Novopacka 

Stav v roce 2007 

Typ služby / Poskytovatel Kapacita Náklady 

osobní asistence 15 uživatelů 507 000 

Sportem proti bariérám 15 507 000 

pečovatelská služba 130 uživatelů 3 015 000 

Ústav sociálních služeb Nová Paka 100 2 365 000 

Pecka 30 650 000 

domovy pro seniory 41 lůžek 9 866 000 

Ústav sociálních služeb Nová Paka 41 9 866 000 

raná péče   

Středisko rané péče Liberec*   

terénní programy   

Laxus**   

sociální rehabilitace 15 uživatelů 911 683 

Život bez bariér 15 911 683 

sociální poradenství 300 intervencí 781 280 

Centrum sociální pomoci a služeb – psych. p. pro rodinu Jičín***   

Život bez bariér 300 781 280 

* Úplné údaje o službě v části Sociální služby nezařazené podle PO3.  ** Úplné údaje o službě 
v části Královéhradecko. *** Úplné údaje o službě v části Jičínsko. Poradna působí v Nové Pace 
jednou týdně. 

Rozvoj služeb 

Připravované změny v letech 2008-09 

Domov pro seniory, Ústav sociálních služeb Nová Paka, navýšení kapacity o 24 lůžek od 2008. 

Sdružení Život bez bariér připravuje osobní asistenci pro 10 klientů. 
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Rychnovsko 

Správní obvod Rychnov nad Kněžnou leží v jihovýchodní části kraje. Zahrnuje 32 obcí, čtvrtý 

nejvyšší počet v kraji. Na počtu obyvatel kraje se podílí šesti procenty, na území jednou desetinou. Ve 

městech Rychnov n. K., Rokytnice v O. h., Solnice a Vamberk žije přes 60 % obyvatel obvodu. 33 888 

obyvatel představuje 6,19 % krajské populace. 

Sociální služby v území Rychnovska 

Stav v roce 2007 

Typ služby / Poskytovatel Kapacita Náklady 

osobní asistence 60 2 402 000 

Občanské sdr. rodičů a přátel dětí s handicapem ORION 60 2 402 000 

pečovatelská služba 586 uživatelů 14 159 500 

Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou 360 10 420 000 

Vamberk 130 2 480 000 

Kvasiny 55 180 000 

Rokytnice v Orlických horách 41 1 079 500 

denní stacionáře 30 uživatelů 3 487 625 

Farní charita Rychnov nad Kněžnou – děti se zdrav. post. 20 2 980 725 

Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou - senioři 10 506 900 

týdenní stacionáře 10 uživatelů 2 980 725 

Farní charita Rychnov nad Kněžnou – děti se zdrav. post. 10 2 980 725 

domovy pro osoby se zdravotním postižením 228 lůžek 70 148 500 

Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny 86 25 276 200 

Ústav sociální péče pro mládež Domečky, Rychnov n/K 108 31 215 000 

Domov na Stříbrném vrchu, Rokytnice v Orlických horách 34 13 657 300 

chráněné bydlení 21 lůžek 3 127 000 

Neratov 21 3 127 000 

azylové bydlení 29 lůžek 5 675 355 

Emauzy ČR 29 5 675 355 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 120 uživatelů 770 000 

Via commoda, Rychnov nad Kněžnou 120 770 000 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 147 uživatelů 1 555 000 

Občanské sdr. rodičů a přátel dětí s handicapem ORION 147 1 555 000 

sociální rehabilitace 20 uživatelů 1 620 052 

Pferda, Rychnov nad Kněžnou 20 1 620 052 

sociální poradenství 2 050 intervencí 1 712 100 

Agapé – občanská poradna 600 617 500 

Centrum zdravotně postižených Královéhradeckého kraje 250 338 240 

Centrum sociální pomoci a služeb – psych. p. pro rodinu RK 1 200 756 360 

terénní programy   

Laxus*   

sociální služby ve zdravotnickém zařízení   

Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou   
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* Úplné údaje o službě v části Královéhradecko. 

Navazující a doplňkové služby 

Potštejn, 1 pracovnice terénní služby pro seniory. Domovinka Vamberk. 

Mateřská centra Jája (Rychnov nad Kněžnou), Brouček (Solnice) a Rampušáček (Rokytnice 

v Orlických horách). 

Svaz tělesně postižených Vamberk a Svaz tělesně postižených Rychnov nad Kněžnou, MO Svazu 

postižených civilizačními.  

Potravinová banka Rychnov nad Kněžnou. 

Doprovázená přeprava dětí s postižením do školských zařízení (AUDISbus RK a Farní charita RK). 

Rozvojové cíle dle místního plánu 

Plán rozvoje sociálních služeb města a regionu Rychnov nad Kněžnou na období 2007-2009 

Rozvojové priority: 

• Denní stacionář DOMOVINKA RK  

• Osobní asistence dětí a mládeže 

• Nízkoprahové centrum pro mládež + komunitní centrum  

• Azylový dům pro matky s dětmi v tísni  

Rozvoj služeb 

Připravované změny v letech 2008-09 

Navýšení kapacity centra denních služeb, Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, na 20 

klientů, pro celé Rychnovsko – od roku 2008. 

Změna cílové skupiny na osoby s psychickými poruchami v domově pro osoby se zdravotním 

postižením, Ústav sociální péče Rokytnice v Orlických horách. 

Obec Černíkovice jedná se Soc.  službami města RK o.p.s. o zajišťování pečovatelské služby 

v obci od 1 .1. 2008. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – zajištění poskytovatele a obnova činnosti. 

Zřízení startovacího bytu pro 5 uživatelů; osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro 

výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Moje budoucnost. 

Rozvoj sociálního poradenství Centra sociální pomoci a služeb – mediační služby v rozvodové 

situaci. 
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Trutnovsko 

Správní obvod Trutnov se nachází v severní části Královéhradeckého kraje, na severu sousedí s 

Polskem. Správní území zahrnuje 31 obcí, čtvrtý nejvyšší počet v kraji. Na celkovém počtu obyvatel i 

území kraje se správní obvod podílí přibližně dvanácti procenty a je druhý největší v kraji. V sedmi 

městech správního obvodu (Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Rtyně v Podkrkonoší, Svoboda nad Úpou, 

Trutnov, Úpice, Žacléř) žijí téměř tři čtvrtiny obyvatel správního obvodu. 65 044 obyvatel 

představuje 11,88 % krajské populace. 

Sociální služby v území Trutnovska 

Stav v roce 2007 

Typ služby / Poskytovatel Kapacita Náklady 

osobní asistence 24 uživatelů 1 193 681 

Oblastní charita Trutnov 24 1 193 681 

pečovatelská služba 797 uživatelů 19 212 940 

Oblastní charita Trutnov 47 1 090 000 

Pečovatelská služba Trutnov 300 10 612 000 

Úpice 160 2 009 440 

Rehamedica Žacléř 90 788 000 

Dům s pečovatelskou službou, Svoboda nad Úpou 140 4 341 500 

Pečovatelská služba Rtyně v Podkrkonoší 60 372 000 

centra denních služeb 10 uživatelů 419 706 

Malý princ, Úpice 10 419 706 

denní stacionáře 70 uživatelů 8 780 000 

Stacionář pro zdr. oslabené a těl. post., Trutnov - dospělí 30 3 780 000 

Stacionář pro zdr. oslabené a těl. post., Trutnov - předškolní 40 5 000 000 

týdenní stacionáře 24 lůžek 5 722 500 

Ústav sociální péče pro mládež Čtyřlístek, Markoušovice 24 5 722 500 

domovy pro osoby se zdravotním postižením 81 lůžek 29 805 000 

Ústav sociální péče Hajnice 81 29 805 000 

domovy pro seniory 251 lůžek 59 704 709 

Domov důchodců Lampertice 63 12 657 620 

Domov důchodců Pilníkov 42 11 423 189 

Domov důchodců Tmavý Důl (Rtyně v Podkrkonoší) 110 25 313 900 

Domov důchodců Trutnov 36 10 310 000 

chráněné bydlení 16 lůžek 4 580 000 

Ústav sociální péče Hajnice 16 4 580 000 

raná péče 4 uživatelé  

Středisko rané péče Liberec* 4  

azylové bydlení 27 lůžek 1 806 383 

Most k životu, Trutnov – matky s dětmi 27 1 806 383 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 160 uživatelů 629 000 

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov 160 629 000 

kontaktní centra 120 uživatelů 918 878 

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov 120 918 878 
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Typ služby / Poskytovatel Kapacita Náklady 

terénní programy 25 uživatelů 485 560 

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov 25 485 560 

sociální poradenství 3 950 intervencí 3 031 585 

Občanské poradenské středisko – občanská p. Trutnov 800 469 115 

Centrum zdravotně postižených Královéhradeckého kraje 350 312 470 

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov – rodinná p. 2 800 2 250 000 

sociální služby ve zdravotnickém zařízení   

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov   

Oblastní nemocnice Trutnov   

* Úplné údaje o službě v části Sociální služby nezařazené podle PO3. 

Navazující a doplňkové služby 

Radvanice, Horní Maršov, Mladé Buky a další obce zajišťují rozvoz obědů a nákupy. Klub důchodců 

Rtyně v Podkrkonoší. 

Mateřské centrum Karolínka a Klub osamělých matek, Trutnov. Mateřské centrum Slůně, Úpice. 

Mateřské centrum KAMaRÁT, Velké Svatoňovice. Mateřské centrum Bonísek, Rtyně v Podkrkonoší. 

Rozvoj služeb 

Připravované změny v letech 2008-09 

Týdenní stacionář, Ústav sociální péče Markoušovice. Není poptávka po týdenních pobytech, 

služba bude zařazena do transformačního programu IOP s výhledem začlenění současných klientů 

do běžného života.  

Domovy pro seniory:  

• Domov důchodců Lampertice, připravuje se modernizace prostředí, kapacita se zvyšovat 

nebude. 

• Domov důchodců Pilníkov pro ženy začne přijímat také muže. 

• Domov důchodců Tmavý Důl, postupné snížení počtu lůžek pod 100. 

• Domov důchodců Trutnov, v roce 2008 by měla být dokončena výstavba nového domova 

v Humlově Dvoře – 93 míst, předpokládané zahájení provozu od 1/2009, příprava 

transformace stávajícího domova důchodců a vznik nového subjektu v rámci komplexu 

sociálních služeb města Trutnova. 

Rtyně v Podkrkonoší připravuje výstavbu 18 bytů zvláštního určení (dříve dům s pečovatelskou 

službou), předpokládaný termín 2009. 

Stacionář pro zdrav. oslabené a tělesně postižené, Trutnov, v roce 2008 vytvoření podmínek 

pro rozšíření kapacity a nabídky služeb. 
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Vrchlabsko 

Správní obvod Vrchlabí se nachází v severozápadní části Královéhradeckého kraje. Hranici na 

severu tvoří státní hranice s Polskem, na západě sousedí s Libereckým krajem, na jihu a východě s 

obcemi správního obvodu Trutnov. Správní území zahrnuje 16 obcí. Na celkovém počtu obyvatel kraje 

se správní obvod podílí pěti procenty na území kraje šesti procenty. Ve třech městech správního 

obvodu (Hostinném, Špindlerově Mlýně a Vrchlabí) žije 68,5 procent obyvatel. 27 673 obyvatel 

představuje 5,05 % krajské populace. 

Sociální služby v území Vrchlabska 

Stav v roce 2007 

Typ služby / Poskytovatel Kapacita Náklady 

osobní asistence 20 uživatelé 554 000 

Základní škola Hostinné 20 554 000 

pečovatelská služba 375 uživatelů 4 269 400 

Vrchlabí 190 3 259 000 

Farní charita Hostinné 185 1 010 400 

centra denních služeb 14 uživatelů 2 131 000 

Diakonie ČCE – Světlo Vrchlabí 14 2 131 000 

domovy pro seniory 84 lůžek 17 470 700 

Domov důchodců Vrchlabí 84 17 470 700 

raná péče 12 uživatelů 307 000 

Diakonie ČCE – Světlo Vrchlabí 12 307 000 

terénní programy   

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov*   

sociální služby ve zdravotnickém zařízení   

Nemocnice Vrchlabí   

Geriatrické centrum Hostinné   

* Úplné údaje o službě v části Trutnovsko. 

Navazující a doplňkové služby 

Rozvážka obědů apod. služby v Rudníku, Špindlerově Mlýnu, Dolní Kalné. 

Mateřské centrum Kopretina ve Vrchlabí. Poradenství a programy pro uživatele drog, A-klub 

Vrchlabí. 

Rozvoj služeb 

Připravované změny v letech 2008-09 

DČCE středisko Světlo ve Vrchlabí bude rekonstruovat objekt centra denních služeb, ve kterém 

bude provozovat návazné sociální služby (odlehčovací, týdenní pobyty). 
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Sociální služby nezařazené podle 
PO3 

Jedná se o terénní sociální služby, které nemají sídlo v Královéhradeckém kraji. Kde jsou tyto 

sociální služby poskytovány, ukazují přehledy podle PO3. 

Sociální služby přesahující nezařazené podle PO3 

Stav v roce 2007 

Typ služby / Poskytovatel Kapacita Náklady 

raná péče 38 uživatelů 3 180 408 

Středisko rané péče Liberec 38 1 285 000 

Rozvoj služeb 

Připravované změny v letech 2008-09 

Rozvoj sociálních služeb (terénních a ambulantních) pro osoby s duševním onemocněním, v celém 

území kraje. 
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Shrnutí údajů o sociálních službách 

Přehled sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 

Stav v roce 2007 

Příjmy (v tisících Kč) 
Služba Počet Kapacita 

stát uživatelé obce kraj celkem* 

sociální poradenství 30 20 630 
intervencí 

    19 083 788 

osobní asistence 13 283 uživ.     10 737 403 

pečovatelská služba 44 6 479 uživ.     126 149 198 

tísňová péče 2 222 uživ.     1 923 650 

průvodcovské a předčitat. služby 1 30 uživ.     319 000 

odlehčovací služby 10 84 lůžek     33 988 400 

centra denních služeb 5 73 uživ.     4 086 668 

denní stacionáře 14 247 uživ.     28 742 662 

týdenní stacionáře 2 34 lůžek     8 703 225 

domovy pro osoby se zdrav. post. 11 751 lůžek     231 777 250 

domovy pro seniory 30 2 158 lůž.     491 569 276 

domovy se zvláštním režimem 6 228 lůžek     53 260 800 

chráněné bydlení 6 60 lůžek     11 481 308 

raná péče 3 95 uživ.     3 487 408 

tlumočnické služby 1 94 uživ.     90 500 

azylové domy 6 167 lůžek     19 925 435 

domy na půl cesty 2 19 lůžek     3 199 520 

kontaktní centra 2 420 uživ.     3 868 878 

intervenční centra 1 90 uživ.     1 178 283 

nízkoprahová denní centra 1 300 uživ.     859 954 

nízkoprah. zař. pro děti a mládež 13 2 210 uživ.     14 709 189 

noclehárny 1 32 lůžek     2 360 014 

služby následné péče 1 35 uživ.     641 700 

soc. akt. sl. pro rodiny s dětmi 7 791 uživ.     9 096 307 

s. akt. sl. pro sen. a osoby se ZP 3 1 025 uživ.     1 668 500 

terénní programy 4 361 uživ.     3 423 560 

sociální rehabilitace 7 274 uživ.     6 757 528 

celkem 226      1 093 089 404 

* Hodnota v tomto sloupci se nemusí rovnat součtu sloupců předchozích. Mohou se do ní promítat 
další zdroje příjmů. 
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Pokrytí území kraje sociálními službami 

 

Typ služby Br Do DK Ho HK Ja Ji KO Ná NP NM NB RK Tr Vr 

sociální poradenství   3 k/2 11 k/1 4 1 5 2   3 3  

osobní asistence  k/1 1 1 3  1 k/1 2 1 1  1 1 1 

pečovatelská služba 3 3 2 1 6 1 5 2 5 2 1 1 4 6 2 

tísňová péče     1    1       

prův. a předčitat. služby     1           

podpora samostat. b.                

odlehčovací služby   1  2    4  1 1    

centra denních služeb     1      1 1  1 1 

denní stacionáře  1 1  2  5 1 1  1  2 2  

týdenní stacionáře             1 1  

domovy pro os. se ZP  1 1 1     2   2 3 1  

domovy pro seniory 1 1 2 2 4  4 2 6 1 1 1  4 1 

domovy se zvl. režimem 1  1  3   1        

chráněné bydlení   1  2       1 1 1  

soc. sl. ve zdravot. zař.     1           

raná péče k/2  k/1 k/1 1 k/2 k/1  k/1 k/1    k/1 1 

telefon. krizová pomoc                

tlumočnické služby     1           

azylové domy 1    2    1    1 1  

domy na půl cesty       1  1       

kontaktní centra     1         1  

krizová pomoc                

intervenční centra     1           

nízkoprah. denní centra     1           

NZDM 1  1  2 3 1  2  1  1 1  

noclehárny     1           

služby následné péče     1           

soc. akt. pro rodiny s d.     5 1       1   

s. akt. sen. a os. se ZP    1 2           

soc. terapeutické dílny                

terapeutické komunity                

terénní programy  k/1 k/1 k/1 2 k/1 k/1 k/1  k/1 k/1  k/1 1 k/1 

sociální rehabilitace     6     1   1   

Čísla v tabulce vyjadřují počet sociálních služeb daného typu v území obce PO3. Značka k/ je 
použita pro terénní sociální služby, které v daném území nesídlí, ale jsou zde poskytovány (nemusí 
to být rozdílné služby, může jít o stejného poskytovatele a stejnou službu, pouze v jiném území). 
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Sociální služby zřizované 
Královéhradeckým krajem 

Sociální služby, jejichž zřizovatelem je Královéhradecký kraj, jsou zahrnuty v předchozím textu 

podle místa, v němž jsou poskytovány. Zde uvádíme jejich stručný přehled. 

Přehled krajem zřizovaných sociálních služeb 

Stav roku 2007 

Typ služby Počet Lůžek 

domovy důchodců 16 1 475 

ústavy sociální péče 10 771 

celkem 26 2 246 

Plánované změny sociálních služeb krajských organizací 

Výhled do roku 2009 

Zařízení Plánovaná změna 

Domov na Stříbrném vrchu  Rokytnice v O. h. změna na domov se zvl. režimem (psychiatričtí klienti) 

Domov pro seniory Teplice nad Metují změna na domov se zvl. režimem (alkoholičtí klienti) 

Domov pro seniory Police nad Metují humanizace zařízení v návaznosti na akci DD Teplice 

Domov se zvláštním režimem Albrechtice přístavba traktu pro lidi s Alzheimerovou nemocí 

Domov pro seniory Černožice přístavba domova se zvláštním režimem 

Domov pro zdravotně postižené Skřivany           změna dispozice v návaznosti na IOP**** 

Domov pro zdravotně postižené Chotělice    změna dispozice v návaznosti na IOP 

Domov pro zdravotně postižené Hajnice změna dispozice v návaznosti na IOP 

Domov pro zdravotně postižené Markoušovice          změna dispozice v návaznosti na IOP 

**** IOP – Integrovaný operační program. 

Transformace krajských příspěvkových organizací 

V období 2008 – 2009 dojde k převedení zřizovatelských kompetencí u všech organizací 

zřizovaných do roku 2007 Královéhradeckým krajem na jinou formu organizace.  

Prvním krok je převedení domovů důchodců, o které obce a města projeví zájem, na příslušné obce 

a města – 2008. 

Druhý krok je hledání  jiných  vhodných poskytovatelů sociální služby, registrované tak jak byla 

registrována v roce 2007 a 2008 – rok y 2008 a 2009. 

Třetí krok je založení obecně prospěšných organizací krajem s účastí měst a obcí v jejich správních 

radách (pro zařízení zbývající po krocích jedna a dva) – rok 2009.
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Financování sociálních služeb 

Pro zajištění sítě sociálních služeb na území kraje je nutné navázat s financováním služeb pro rok 

2008 na vývojové trendy financování jednotlivých služeb z historického pohledu. 

Pravidla dotační politiky MPSV ČR toto nezohledňují. Naopak centralizují financování služeb pod 

stejná kritéria pro celé území ČR. Z pohledu dodržení kritérií hodnocení a následného přiřazení 

finančních prostředků jednotlivým dle „papírového zpracování projektu“ by ohrozilo stabilitu celého 

systému, sítě služeb na území kraje. 

Dotace pro sociální služby ze státního rozpočtu 

Finanční požadavek poskytovatelů sociálních služeb na území kraje v dotačním řízení MPSV ČR 

pro rok 2008 činí 497 mil. Kč. 

MPSV ve své metodice doporučuje při stanovení výše dotace vycházet z minimální průměrné výše 

celkové úhrady ze strany uživatelů (viz. níže). Krajský úřad Královéhradeckého kraje navržené částky 

považuje za doporučení, které není možné uplatnit absolutně – i v jednání s poskytovateli sociálních 

služeb se ukázalo, že výše úhrad je ovlivněna množstvím vnějších podmínek (dostupností návazných 

služeb, rozsahem pokrývaného území v terénních službách apod.). 

Minimální průměrná výše celkové úhrady ze strany uživatelů 

Metodika MPSV ČR pro dotační řízení na rok 2008 

Služby sociální péče 
Minimální průměrná výše 

úhrady na 1 uživatele 
v Kč za měsíc 

osobní asistence 3 000 

pečovatelská služba* 700 

tísňová péče 1 000 

průvodcovské a předčitatelské služby 1 000 

podpora samostatného bydlení 1 500 

odlehčovací služby; terénní a ambulantní 3 000 

odlehčovací služby; pobytové 9 000 

centra denních služeb 2 000 

cenní stacionáře 2 000 

týdenní stacionáře 5 000 

domovy pro osoby se ZP 9 000 

domovy pro seniory 9 000 

domovy se zvl. režimem 9 000 

chráněné bydlení 7 000 

soc. sl. ve zdrav. zař. ústav. péče 9 000 

* Návrh výše dotace zohlední situaci stanovené, kdy je pečovatelská služba je poskytována bez 
úhrady (§ 75 odst. 2 zákona). V těchto případech může dotace pokrýt 100 % nákladů. 
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Skladba uživatelů podle stupně závislosti v hrazených sociálních 
službách 

Podle dotačních žádostí pro MPSV 2008 

Počet uživatelů podle závislosti na pomoci jiné osoby 
Sociální služby 

žádná 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň celkem* 

osobní asistence 7 77 255 208 90 662 

pečovatelská služba 3 666 2 175 689 169 51 6 920 

tísňová péče 0 8 26 0 0 269 

odlehčovací služby 12 155 100 33 14 314 

centra denních služeb 12 25 9 15 3 76 

denní stacionáře 30 64 83 54 22 253 

týdenní stacionáře 0 4 11 8 2 25 

domovy pro osoby se zdrav. post. 5 12 64 48 29 158 

domovy pro seniory 200 684 747 392 156 2 179 

domovy se zvláštním režimem 35 104 393 147 140 819 

chráněné bydlení 8 19 23 7 6 63 

sociální služby ve zdrav. zař. 0 0 0 18 0 18 

celkem 3 975 3 327 2 400 1 099 513 11 756 

roční výše příspěvku na péči** (tis. Kč) 0 79 848 11 5200 105 504 67 716 368 268 

* Nemusí odpovídat součtu sloupců, někde nejsou stupně závislosti uvedeny. ** Počítáno pro 
osoby nad 18 let.  

Dotace pro sociální služby z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje 

Pro rok 2008 počítá Královéhradecký kraj se stejnou částkou na podporu sociálních služeb, jakou 

poskytl v roce 2007 – tedy cca 28 mil. Kč. 

Zároveň předpokládá, že příspěvek obcí dosáhne v souhrnu stejné výše. 

Způsob určení výše dotace 

Hodnocení dotačních žádostí probíhá podle příslušných metodik a předpisů MPSV nebo kraje. 

Výši dotace jednotlivým sociálním službám navrhuje hodnotící komise, doporučuje sociální 

a zdravotní výbor kraje a schvaluje zastupitelstvo Královéhradeckého kraje. 

K prvnímu návrhu výše dotace (před předložením výboru) se vyjadřují obce třetího stupně 

prostřednictvím krajské řídící skupiny pro plánování sociálních služeb. Zároveň připravujeme další 

nástroje, jak obcím umožnit větší podíl na určení výše dotace pro sociální služby v jejich území. 

Benchmarking (porovnávání) sociálních služeb 

Benchmarking umožňuje porovnávat efektivitu prostředků vynakládaných na jednotlivé sociální 

služby. Zároveň slouží poskytovatelům pro srovnávání s podobnými službami. Umožňuje plánovat 

finanční zdroje a přispívá k nastavení víceletého financování sociálních služeb. Benchmarking bude 

kraj využívat v dotačních řízeních, příp. v dotačních řízeních MPSV zajišťovaných krajským úřadem. 
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Využití prostředků Evropského sociálního fondu 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost umožňuje z prostředků Evropského sociálního 

fondu v období 2008-13 financovat sociální služby a jejich rozvoj. 

Individuální projekty krajů v oblasti sociálních služeb 

Kraje mohou prostřednictvím individuálních projektů čerpat prostředky ESF pro dva základní 

okruhy činností: poskytování služeb sociální prevence, jež přispívají k integraci osob ohrožených 

sociálním vyloučením na trh práce; a rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb. 

Individuální projekt k poskytování sociálních služeb 

Služby sociální prevence, které přispívají k sociálnímu začlenění osob ohrožených vyloučením 

ak jejich integraci na trh práce, budou financovány prostřednictvím individuálního projektu kraje. 

Kraj zpracuje souhrnnou projektovou žádost (individuální projekt) pro všechny sociální služby 

(s výše uvedenou podmínkou), které chce ve svém území zajistit, a předloží ji MPSV. 

Následně vyhlašuje veřejná výběrová řízení na zajištění jednotlivých sociálních služeb. 

Poskytovatel, který ve výběrovém řízení uspěje, bude mít (při splnění podmínek) zajištěné financování 

sociální služby po dobu čtyř let. 

Tento mechanizmus se jednou zopakuje, financování formou individuálního projektu tak bude 

fungovat od roku 2008 do roku 2015. 

Do individuálního projektu mohou být zahrnuty tyto sociální služby: azylové domy; domy na půl 

cesty; nízkoprahová denní centra; nízkoprahová denní centra pro děti a mládež (s důrazem na osoby 

ve věku 15 – 26 let); sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi; terénní programy; sociální 

rehabilitace; sociálně terapeutické dílny; podpora samostatného bydlení; sociální poradenství; služby 

následné péče; kontaktní centra. 

Individuální projekty k rozvoji sociálních služeb 

Připravovaný IP k rozvoji sociálních služeb rozvíjí dosavadní činnost Královéhradeckého kraje 

v této oblasti, především v zavádění standardů kvality sociálních služeb a vzdělávání poskytovatelů 

a zadavatelů sociálních služeb. Vychází ze zkušeností a potřeb zjištěných v průběhu těchto činností. 

Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb 

Navazuje na dosavadní činnost kraje: 

l podpora zavádění standardů kvality (naposledy završená evaluacemi); 

l účast v projektech komunitního plánování sociálních služeb (vzdělávání, místní a krajský plán, 

Vodítka pro komunitní plánování sociálních služeb atd.); 

l benchmarking (porovnávání) sociálních služeb. 

Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb 

Navazuje na dosavadní činnost kraje: 

l projekt vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb 
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l spolupráce s Univerzitou Hradec Králové v návazném projektu vzdělávání poskytovatelů 

a zadavatelů. 

Globální grant – grantové žádosti 

Poskytovatelé sociálních služeb a další organizace budou mít příležitost ucházet se o grantovou 

podporu z prostředků ESF (prostřednictvím MPSV). 

Tato podpora je směřována k činnostem, které nelze zahrnout do individuálního projektu. 

Kraje budou při posuzování grantových žádostí konzultovány, zda jsou předložené záměry v dané 

oblasti potřebné a zda nejsou řešeny prostřednictvím individuálního projektu. 
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