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Zpracování: Odbor sociálních věcí, oddělení analýz, koncepcí a financování, Jana Fiedlerová, Jiří 

Zeman, Ivan Guman 

Úvod 
Realizační plán Strategie rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje 

poskytovaných v komunitě pro osoby s postižením a duševním onemocněním (dále jen Strategie) je 

pro období 2015 – 2016 nástrojem pro implementaci Strategie. Obsahuje konkrétní opatření mající 

dopad přímo do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2015 – 

20161, která budou zohledňována v jejích aktualizacích (2x ročně). Realizační plán na rok 2015 a 2016 

popisuje kroky k naplnění definovaných cílů, včetně indikátorů pro monitoring a vyhodnocení, 

odhadované náklady, možné zdroje financování, harmonogram jednotlivých kroků a odpovědnosti.   

Navrhovaná klíčová opatření pro období 2015 - 2016 
Opatření 1 Uložit příspěvkovým organizacím Královéhradeckého kraje 

poskytujícím sociální služby lidem s postižením a duševním 
onemocněním implementovat Strategii formou 
rozvojových/transformačních záměrů a rozvojových/realizačních a 
transformačních plánů, popř. aktualizací rozvojových/ 
transformačních plánů. 

Základní zdůvodnění  Jedna z klíčových podmínek naplňování vybraných cílů Strategie.  

Návrh řešení Zadání formou usnesení relevantních orgánů Královéhradeckého kraje 
(Rada Královéhradeckého kraje) 

Cílová skupina Ředitelé příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje 

Klíčové aktivity Přijetí usnesení, informování ředitelů příspěvkových organizací o 
přijetí usnesení, naplňování usnesení/realizace – zpracování výstupů. 

Výstup/y opatření Transformační plán (DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU, Ústav sociální 
péče pro mládež Kvasiny) 
Transformační záměry (Ústav sociální péče pro mládež Domečky) 
Realizační plán (Domovy Na Třešňovce, Ústav sociální péče pro 
tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší, Domov sociálních služeb 
Skřivany)  
Realizační plán – vyhodnocení individuálních potřeb uživatelů a 
podpora individuálních přechodů (Ústav sociální péče pro mládež 
Chotělice) 
Realizační plán – vyhodnocení individuálních potřeb vybraných 
uživatelů (Domov Dolní zámek) 
Rozvojový plán (Barevné domky Hajnice, Domov Dědina) 

Odpovědnost Královéhradecký kraj/Krajský úřad Královéhradeckého kraje (odbor 
sociálních věcí, oddělení analýz, koncepcí a financování) – zadání 
 
Příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje - realizace 

Harmonogram Nejpozději v termínu do 30. 6. 2015 
- DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU (transformační plán) 
- Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny (transformační plán) 

Nejpozději v termínu do 31. 8. 2015 
- Ústav sociální péče pro mládež Domečky (transformační 

                                                           
1Aktuální verze tvoří přílohu Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016. 
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záměr) 
Nejpozději v termínu do 30. 6. 2016 

- Domovy Na Třešňovce (realizační plán) 
- Domov sociálních služeb Skřivany (realizační plán) 
- Ústav sociální péče pro mládež Chotělice (realizační plán – 

vyhodnocení individuálních potřeb uživatelů a podpora 
individuálních přechodů) 

- Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích 
v Podkrkonoší (realizační plán) 

- Barevné domky Hajnice (rozvojový plán) 
- Domov Dědina (rozvojový plán) 
- Domov Dolní zámek (realizační plán – vyhodnocení 

individuálních potřeb vybraných uživatelů) 

Náklady/Zdroje  Transformační plány v rámci projektů realizovaných příspěvkovými 
organizacemi:  
Domov Na Stříbrném vrchu, Příprava transformace Domova Na 
Stříbrném vrchu (reg. č. CZ.1.04/3.1.03/87.00029) 
Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny, Příprava transformace ÚSP 
Kvasiny(reg. č. CZ.1.04/3.1.03/87.00030) 
 
Ostatní výstupy v rámci běžné činnosti příspěvkových organizací. 

Cíl/e Strategie  2.1 

 

Opatření 2 Předložit a realizovat individuální projekt/y Královéhradeckého 
kraje v oblasti rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb 
Královéhradeckého kraje v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost (dále jen OPZ) v programovém období 2014+  

Základní zdůvodnění  V rámci investiční priority 2.2 OPZ je podporováno zvyšování kvality 
a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a 
dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.  

Návrh řešení Příprava, předložení a realizace individuálního/ích projektu/ů, 
jehož/jejichž klíčové aktivity zohlední cíle a navrhovaná opatření 
Strategie. 
 
Záměry projektových aktivit: 
 
Tvorba krajského střednědobého plánu sociálních služeb vč. 
podpůrných analýz pro období 2017 – 2019  
Nastavení kvalitativních a materiálně technických požadavků na Síť 
sociálních služeb KHK 
Konzultace na podporu implementace povinností spojených se 
zařazením do Sítě veřejně podporovaných služeb KHK I. 
Vzdělávání pracovníků obcí dovedností v oblasti zjišťování a 
vyhodnocování potřeb, standardizace výstupů  
Konzultace a semináře pro sociální pracovníky obcí, posilování 
případové spolupráce se sociálními službami  
Stáže (pracovníci poskytovatelů, zadavatelů sociálních služeb)  
Vzdělávání pro opatrovníky 
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Nákup odborných služeb, personální zajištění, tvorba místních 
plánů rozvoje sociálních služeb a místních sociálních politik a 
podpora aktivit na jejich naplňování. Podpora realizace místních 
partnerství. 
 
Podpora transformace a deinstitucionalizace vybraných pobytových 
sociálních služeb (pro osoby se zdravotním postižením a duševním 
onemocněním), rozvoj nových služeb komunitního typu, 
ambulantních a terénních služeb a nových typů péče: 

- Řízení a koordinace projektových aktivit 
- Vyhodnocování potřeb   
- Vzdělávání pracovníků, stáže 
- Konzultace poskytování sociálních služeb 
- Supervize 
- Podpora individuálního plánování podpory zaměřené na 

integraci uživatele ústavních služeb do běžného prostředí 
- Příprava uživatelů – personální posílení týmů přímé práce, 

nácvik dovedností (sebeobsluhy, péče o domácnost, 
hospodaření s penězi, orientace ve vnějším prostředí, 
rozvoj sociálních kompetencí) 

- Spolupráce s dalšími zainteresovanými stranami 
(opatrovníci, rodinní příslušníci, zadavatelé sociálních 
služeb) 

- Přehodnocování potřeb uživatelů 
- Vyhodnocování výstupů, výsledků 
- Propagace procesu změny, významu změny, informační a 

osvětová činnost 

Cílová skupina Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, opatrovníci, sociální 
pracovníci obcí a další spolupracující subjekty. 

Klíčové aktivity Zpracování žádosti/í o podporu v rámci relevantních výzev OPZ 
(03_15_007) 
Realizace projektu/ů 

Výstup/y opatření Žádost/i o podporu 
Právní akt/y o poskytnutí podpory 

Odpovědnost Zpracování žádosti o podporu v rámci relevantních výzev OPZ 
(03_15_007) - Krajský úřad Královéhradeckého kraje (odbor 
sociálních věcí, oddělení analýz, koncepcí a financování) a Centrum 
investic, rozvoje a inovací 
Realizace projektu/ů – Královéhradecký kraj/Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje (odbor sociálních věcí, oddělení analýz, 
koncepcí a financování) a Centrum investic, rozvoje a inovací 

Harmonogram Předložení projektového záměru nejpozději do 30. 10. 2015. 
Předpoklad realizace prvních projektů 2016 – 2018. 

Náklady/Zdroje  Zpracování žádosti o podporu v rámci relevantních výzev OPZ: 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje (odbor sociálních věcí, 
oddělení analýz, koncepcí a financování – v rámci běžné agendy 
odboru) a Centrum investic, rozvoje a inovací (na základě 
schválených specifikací v rámci kap. 21 rozpočtu KHK) 
 
Realizace: v rámci OPZ prostřednictvím ESF a SR s  5% 
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spolufinancováním ze strany žadatele/příjemce (Královéhradecký 
kraj). Za rok 2016 max. 500 tis. Kč. 

Cíl/e Strategie  Zejména: 1.1, 3.1, 4.6, 7.1, 8.1, 9.1 

 

Opatření 3 Předložit a realizovat individuální projekt Královéhradeckého kraje 
v oblasti podpory vybraných sociálních služeb v návaznosti na 
krajskou střednědobou strategii rozvoje sociálních služeb v rámci 
OPZ  v programovém období 2014+ 

Základní zdůvodnění  V rámci investiční priority 2.1 OPZ je podporováno sociální 
začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním 
vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb, služeb pro 
rodiny a děti a dalších služeb obecného zájmu se zaměřením na 
zapojení těchto osob do ekonomického, sociálního, pracovního 
života společnosti.  

Návrh řešení Příprava, předložení a realizace individuálního projektu 

Cílová skupina Poskytovatelé sociálních služeb. 

Klíčové aktivity Zpracování žádosti o podporu v rámci relevantní výzvy OPZ 
(03_15_005) - bude podporováno poskytování pouze těch sociálních 
služeb, které jsou registrovány v souladu se zákonem o sociálních 
službách a které jsou zároveň součástí sítě sociálních služeb uvedené 
ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb kraje. 
Realizace projektu 

Výstup/y opatření Žádost o podporu 
Právní akt o poskytnutí podpory 

Odpovědnost Zpracování žádosti o podporu v rámci relevantní výzvy  OPZ 
(03_15_005 ) - Krajský úřad Královéhradeckého kraje (odbor 
sociálních věcí, oddělení analýz, koncepcí a financování) a Centrum 
investic, rozvoje a inovací 
Realizace projektu – Královéhradecký kraj/Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje (odbor sociálních věcí, oddělení analýz, 
koncepcí a financování) a Centrum investic, rozvoje a inovací 

Harmonogram Předložení projektového záměru nejpozději do 30. 9. 2015. 
Předpoklad realizace projektu 2016 – 2019. 

Náklady/Zdroje  Zpracování žádosti o podporu: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
(odbor sociálních věcí, oddělení analýz, koncepcí a financování – 
v rámci běžné agendy odboru) a Centrum investic, rozvoje a inovací 
(na základě schválených specifikací v rámci kap. 21 rozpočtu KHK) 
 
Realizace: v rámci OPZ prostřednictvím ESF a SR s  5% 
spolufinancováním ze strany žadatele/příjemce (Královéhradecký 
kraj). Předpokládaný rozpočet projektu činí 354.900 tis. Kč, z toho 5% 
spoluúčast za dobu realizace projektu cca 17.745 tis. Kč (do r. 2019), 
tj. v letech 2015 – 2016 resp. 2016 činí 5% spolufinancování cca 
4.400 tis. Kč. 

Strategická oblast   3.5 Strategická oblast ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI SLUŽEB 
V návaznosti na prováděné aktualizace Sítě podporovaných 
sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro období 2015 a 2016, 
která je součástí Strategie Královéhradeckého kraje pro období 2011 
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– 2016.  V aktualizacích Sítě jsou průběžně zohledňovány návrhy 
opatření Strategie v oblasti zajištění dostupnosti vybraných 
sociálních služeb.  

 

Opatření 4 Předložit a realizovat projekt/y v oblasti podpory procesu 
transformace pobytových služeb a podpory služeb komunitního 
typu vzniklých po transformaci v rámci OPZ  v programovém období 
2014+  v návaznosti na realizované transformační plány 
příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje: Barevné domky 
Hajnice, Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích 
v Podkrkonoší, popř. naplňování transformačních plánů Ústavu 
sociální péče pro mládež Kvasiny a DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU. 

Základní zdůvodnění  V rámci investiční priority 2.2 OPZ je podporována transformace a 
deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb a rozvoj nových 
služeb komunitního typu, ambulantních a terénních služeb a nových 
typů péče. 
 

- Podpora služeb po transformaci 
- Podpora procesu transformace pobytových služeb: Ústav 

sociální péče pro mládež Kvasiny, DOMOV NA STŘÍBRNÉM 
VRCHU (podpora naplňování transformačních plánů, dle 
podmínek výzvy, případně v rámci individuálního projektu 
kraje) 

 

Návrh řešení Příprava, předložení a realizace projektu/ů v rámci relevantní výzvy 
OPZ (03_15_037 ) 

 
 

Cílová skupina Poskytovatelé sociálních služeb. 

Klíčové aktivity Zpracování žádosti/í o podporu v rámci relevantní výzvy OPZ 
(03_15_037 ) 
Realizace projektu/ů 

Výstup/y opatření Žádost/i o podporu 
Právní akt/y o poskytnutí podpory 

Odpovědnost Zpracování žádosti/í o podporu v rámci relevantní výzvy  OPZ 
((03_15_037 ) – dle oprávněných žadatelů/příjemců 
Realizace projektu – dle oprávněných příjemců 

Harmonogram Předložení žádosti o podporu nejpozději do 31. 1. 2016. Předpoklad 
realizace projektu 2016 – 2019. 

Náklady/Zdroje  Zpracování žádosti o podporu: dle oprávněných žadatelů/příjemců 
 
Realizace: v rámci OPZ prostřednictvím ESF a SR s předpokládaným 
5% spolufinancováním ze strany žadatele/příjemce. Předpokládaný 
rozpočet projektu: v době zpracování návrhu realizačního plánu 
nejsou známy bližší podmínky výzvy 

Strategická oblast 
Cíl/e Strategie 

3.5 Strategická oblast ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI SLUŽEB a cíle 
strategie 4.2 a 5.2. 
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Opatření 5 Rozvoj dostupnosti sociálních služeb pro osoby s postižením a 
duševním onemocněním poskytovaných v komunitě  

Základní zdůvodnění  Potřeba naplňování strategických cílů č. 10 – 14 Strategie v klíčové 
strategické oblasti ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI SLUŽEB. 

Návrh řešení Příloha č. 1 Realizačního plánu Strategie rozvoje dostupnosti a 
kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje poskytovaných 
v komunitě pro osoby s postižením a duševním onemocněním (dále 
jen Strategie) je pro období 2015 – 2016 

Cílová skupina Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb. 

Klíčové aktivity Aktualizace Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého 
kraje pro období 2015 a 2016 

- Aktualizace sítě sociálních služeb ve 2. kalendářním čtvrtletí 
2015 (pro financování v roce 2015 a 2016) 

- Aktualizace sítě sociálních služeb ve 3. kalendářním čtvrtletí 
2015 (pro financování v roce 2016) 

- Aktualizace sítě sociálních služeb ve 2. kalendářním čtvrtletí 
2016 (pro financování v roce 2016) 

- Aktualizace sítě sociálních služeb ve 3. kalendářním čtvrtletí 
2016 (pro financování v roce 2016 a 2017)  

Výstup/y opatření Aktualizovaná samostatná příloha ke Strategii Královéhradeckého 
kraje v oblasti sociálních služeb - Síť veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Královéhradeckém kraji – přehled podporovaných 
služeb pro roky 2015 - 2016. 

Odpovědnost Krajský úřad Královéhradeckého kraje (odbor sociálních věcí, 
oddělení analýz, koncepcí a financování)  

Harmonogram Dle krajem stanovených termínů pro aktualizace údajů v síti 
sociálních služeb a zařazení nových služeb. 

Náklady/Zdroje  V rámci běžné činnosti Odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje. 

Cíl/e Strategie Cíle Strategické oblasti ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI SLUŽEB. 
 

 

Opatření 6 Předložit žádosti Královéhradeckého kraje o dotaci v oblasti 
podpory  deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního 
začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce  
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen 
IROP) v programovém období 2014+ s cílem naplnění 
transformačních záměrů Ústavu sociální péče pro mládež Kvasiny a 
DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU. 

Základní zdůvodnění  V rámci investiční priority 9a prioritní osy 2 jsou podporovány 
investice do sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, 
regionálnímu a místnímu rozvoji podporou sociálního začlenění díky 
lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a 
přechodem od institucionálních ke komunitním službám. 
Vazba na cíle Strategie a transformační záměry Ústavu sociální péče 
pro mládež Kvasiny a DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU.  
 
13.1. Zajistit dostupnost komunitní pobytové služby (DOZP, chráněné 
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bydlení) a případné ambulantní služby sociální prevence ve 
spádovém území ORP Kostelec nad Orlicí, případně Rychnov nad 
Kněžnou (mimo město Rychnov n. Kněžnou). Realizovat přípravu 
uživatelů na opuštění zařízení a podpořit přechod uživatelů. 
 
13. 3. Realizovat transformaci služeb Domova Na Stříbrném vrchu 
Podpořit vznik chráněného bydlení v Rokytnici v Orlických horách a 
spádovém území pro osoby s duševním onemocněním. 

Návrh řešení Příprava a předložení žádostí o dotaci 

Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením 

Klíčové aktivity Zpracování žádostí o dotaci v rámci relevantní výzvy IROP 

Výstup/y opatření Žádosti o dotaci 
 

Odpovědnost Příprava, zpracování žádostí o dotaci v rámci relevantní výzvy  IROP:  
Krajský úřad Královéhradeckého kraje (odbor investic, odbor 
sociálních věcí) a Centrum investic, rozvoje a inovací 

Harmonogram Předložení prvních žádostí o podporu nejpozději do 31. 12. 2016.  

Náklady/Zdroje  Zpracování žádostí o podporu: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
(odbor sociálních věcí, oddělení analýz, koncepcí a financování – 
v rámci běžné agendy odboru) a Centrum investic, rozvoje a inovací 
(na základě schválených specifikací v rámci kap. 21 rozpočtu KHK) 
 
Realizace: v rámci IROP prostřednictvím EFRR a SR s předpokládaným 
10% spolufinancováním ze strany žadatele/příjemce 
(Královéhradecký kraj). Předpokládaný rozpočet projektu 

Cíl/e Strategie 13.1. Změnit roli poskytovatele Ústav sociální péče pro mládež 
Kvasiny, podpořit komunitní roli poskytovatele služeb - Zajistit 
dostupnost komunitní pobytové služby (DOZP, chráněné bydlení) ve 
spádovém území ORP Kostelec nad Orlicí, případně Rychnov nad 
Kněžnou (mimo město Rychnov n. Kněžnou). Realizovat přípravu 
uživatelů na opuštění zařízení a podpořit přechod uživatelů. 
 
13. 3. Realizovat transformaci služeb Domova Na Stříbrném vrchu 
Podpořit vznik chráněného bydlení v Rokytnici v Orlických horách a 
spádovém území pro osoby s duševním onemocněním. 

 

Opatření 7 Opustit pro účely sociálních služeb nevyhovující objekt zámku ve 
Skřivanech. 

Základní zdůvodnění  Objekt zámku je zcela nevyhovující pro poskytování sociálních služeb. 
Naddimenzované kapacity pobytových sociálních služeb pro osoby 
s postižením v ORP Nový Bydžov, potřeba snížení kapacit ve 
prospěch jejich založení, popř. navýšení v územích kraje, kde služby 
nejsou dostupné, popř. jsou dostupné v minimálním objemu (např. 
ORP Jičín, Hradec Králové, Broumov). 

Návrh řešení Zajištění sociálních služeb pro stávající uživatele (individuální 
přechody uživatelů v rámci Královéhradeckého kraje, případně mimo 
Královéhradecký kraj – v návaznosti na individuální vyhodnocení 
potřeb, příp. využití stávajícího zázemí nového areálu – dočasné 
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navýšení kapacity). Ukončení poskytování sociální služby v budově 
zámku (Tovární 1, Skřivany) není spojeno s nahrazováním kapacit 
v ORP Nový Bydžov a PO2 Chlumec nad Cidlinou.  

Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením 

Klíčové aktivity Zpracování realizačního plánu zohledňujícího požadavek na opuštění 
objektu. 
Vyhodnocení potřeb jednotlivých uživatelů. 
Podpora přechodu uživatelů do odpovídajících služeb (chráněné 
bydlení, podpora samostatného bydlení) ve spolupráci s dalšími 
poskytovateli a obcemi. 
Podpora přechodu uživatelů do jiných regionů (spolupracovat 
s dalšími poskytovateli v návaznosti na individuální potřeby a 
preference uživatelů). 
Při přípravě uživatelů maximálně spolupracovat s dostupnými 
ambulantními a terénními službami. 
Podporovat přechod uživatelů do terénních služeb. 
Podporovat přechod uživatelů do komunitních pobytových služeb. 

Výstup/y opatření Objekt zámku neslouží nejpozději od 1. 1. 2018 k poskytování 
sociálních služeb. 
 

Odpovědnost Domov sociálních služeb Skřivany 
Královéhradecký kraj (odbor sociálních věcí, oddělení majetkové) 

Harmonogram Zpracování realizačního plánu zohledňujícího požadavek na opuštění 
objektu:  30. 6. 2016. vč. dopadu na financování sociálních služeb 
z veřejných zdrojů. 
 
Opuštění objektu sociální službou nejpozději do 31. 12. 2017 

Náklady/Zdroje  Zpracování realizačního plánu zohledňujícího požadavek na opuštění 
objektu: ve spolupráci se zřizovatelem v rámci běžné činnosti 
poskytovatele. 
 
Související náklady budou vyčísleny v rámci realizačního plánu.  

Cíl/e Strategie 10.1. 

 

Opatření 8 Realizovat přípravné kroky k podpoře vzniku komunitní pobytové 
služby pro osoby s mentálním postižením s vysokou mírou podpory 
v Hradci Králové s kapacitou cca 20 lůžek. 

Základní zdůvodnění  V rámci investiční priority 9a prioritní osy 2 jsou podporovány 
investice do sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, 
regionálnímu a místnímu rozvoji podporou sociálního začlenění díky 
lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a 
přechodem od institucionálních ke komunitním službám. Důvodem 
je absence služby ve spádovém území ORP Hradec Králové (k 31. 12. 
2015 počet obyvatel správního obvodu 145 157, tj. 23,3 % obyvatel 
kraje). 
Vazba na cíl Strategie č. 10.4. Podpořit vznik komunitní pobytové 
služby pro osoby s mentálním postižením s vyšší mírou podpory 
v ORP Hradec Králové 

Návrh řešení Ve spolupráci s městem Hradec Králové vytipovat vhodnou lokalitu 
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pro vybudování služby a v návaznosti na podmínky relevantní výzvy 
v rámci IROP a zahájit potřebné kroky k přípravě žádosti o podporu.   
 
Podmínky v souladu s cílem Strategie: 

- Kapacita cca 20 lůžek. 
- 24 hodinová služba, formou středisek stávajících 

poskytovatelů registrovaných sociálních služeb.  
- Zohlednit spádovost PO2: Hradec Králové, Třebechovice pod 

Orebem, Smiřice.   
- Při volbě lokalit zohlednit potřeby cílové skupiny/zájemců a 

velikost/počet obyvatel sídla (zohlednění předpokládané 
budoucí poptávky).  

 

Cílová skupina Osoby s mentálním postižením s vysokou mírou podpory 

Klíčové aktivity Zpracování žádostí o dotaci v rámci relevantní výzvy IROP 

Výstup/y opatření Žádost o dotaci 
 

Odpovědnost Příprava, zpracování žádostí o dotaci v rámci relevantní výzvy  IROP:  
Krajský úřad Královéhradeckého kraje (odbor investic, odbor 
sociálních věcí) a Centrum investic, rozvoje a inovací 

Harmonogram Předložení žádosti o podporu nejpozději do 31. 12. 2016.  

Náklady/Zdroje  Zpracování žádostí o podporu: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
(odbor sociálních věcí, oddělení analýz, koncepcí a financování – 
v rámci běžné agendy odboru) a Centrum investic, rozvoje a inovací 
(na základě schválených specifikací v rámci kap. 21 rozpočtu KHK) 
 
Realizace: v rámci IROP prostřednictvím EFRR a SR s předpokládaným 
10% spolufinancováním ze strany žadatele/příjemce 
(Královéhradecký kraj). Předpokládaný rozpočet projektu: v době 
zpracování návrhu realizačního plánu nejsou známy bližší podmínky 
výzvy 

Cíl/e Strategie 10.4. Podpořit vznik komunitní pobytové služby pro osoby 
s mentálním postižením s vyšší mírou podpory v ORP Hradec Králové  
 

 

Opatření 9 Realizovat konferenci věnovanou tématu rozvoje dostupnosti a 
kvality sociálních služeb pro osoby s postižením poskytovaných 
v komunitě s cílem informovat o potřebě a podobě transformace 
sociálních služeb (prosazování tématu podpory života v komunitě, 
zajištění informovanosti o transformačních krocích jednotlivých 
poskytovatelů). 

Základní zdůvodnění  Potřeba prosazování tématu podpory života lidí s postižením 
v komunitě, naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním 
postižením, propagace aktivit v oblasti podpory transformace 
sociálních služeb realizovaných v Královéhradeckém kraji v období 
2011 – 2016. 

Návrh řešení Zorganizování konference pro cca 40 – 70 účastníků. Informace o 
realizovaných krocích v oblasti podpory procesů deinstitucionalizace 
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a transformace sociálních služeb. 
 

Cílová skupina Zadavatelé a poskytovatelé sociálních služeb, soudci, lékaři, 
pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, 
Úřadu práce ČR apod. 

Klíčové aktivity Příprava akce. 
Realizace akce. 
Vyhodnocení akce. 

Výstup/y opatření Prezentace, prezenční listina (počet účastníků akce) 
 

Odpovědnost Krajský úřad Královéhradeckého kraje (odbor sociálních věcí, 
oddělení analýz, koncepcí a financování)  

Harmonogram Realizace akce nejpozději do 31. 5. 2016.  

Náklady/Zdroje  Max. 70 tis. Kč 
 
Varianta 1: V rámci individuálního projektu Královéhradeckého kraje 
v oblasti rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb 
Královéhradeckého kraje v rámci OPZ  v programovém období 2014+ 
(viz opatření č. 2). 
 
Varianta 2: V rámci kapitoly 28 rozpočtu Královéhradeckého kraje. 

Cíl/e Strategie 9. 1. Zajistit komunikaci s veřejností  
 

 

Opatření 10 Realizovat seminář věnovaný tématu odpovědného vypisování 
veřejných zakázek 

Základní zdůvodnění  Potřeba seznamovat veřejné zadavatele s konceptem odpovědného 
veřejného zadávání a s možnostmi jeho využití mj.  s cílem 
podporovat zaměstnanost osob ohrožených sociálním vyloučením. 

Návrh řešení Zorganizování semináře pro cca 20 – 40 účastníků. Představení 
konceptu odpovědného veřejného zadávání,  možností jeho využití, 
příkladů dobré praxe. 

Cílová skupina Veřejní zadavatelé, zástupci veřejných zadavatelů. 

Klíčové aktivity Příprava akce. 
Realizace akce. 
Vyhodnocení akce. 

Výstup/y opatření Prezentace, prezenční listina (počet účastníků akce) 
 

Odpovědnost Krajský úřad Královéhradeckého kraje (odbor sociálních věcí, 
oddělení analýz, koncepcí a financování)  

Harmonogram Realizace akce nejpozději do 31. 10. 2016.  

Náklady/Zdroje  Max. 30 tis. Kč.  
 
Varianta 1: V rámci individuálního projektu Královéhradeckého kraje 
v oblasti rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb 
Královéhradeckého kraje v rámci OPZ  v programovém období 2014+ 
(viz opatření č. 2). 
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Varianta 2: V rámci kapitoly 28 rozpočtu Královéhradeckého kraje. 

Cíl/e Strategie 7. 2. Podpořit vzdělávání zaměřující se na odpovědné vypisování 
veřejných zakázek 
 

 

Opatření 11 Vymezit roli sociálně aktivizační služby pro osoby s postižením 
v ORP Hradec Králové 

Základní zdůvodnění  Potřeba formulovat garantovanou nabídku sociálně aktivizační služby 
pro osoby se zdravotním postižením v Královéhradeckém kraji a 
nastavit spolupráci služeb pro osoby s duševním postižením v ORP 
Hradec při řešení nepříznivé sociální situace těchto osob.    

Návrh řešení Realizovat formou setkání s klíčovými aktéry v území, konzultace 
k nastavení garantované nabídky služby (poskytovatelé, zadavatelé 
sociálních služeb, zástupci cílové skupiny). 

Cílová skupina Osoby s duševním onemocněním 

Klíčové aktivity Vytipování účastníků. 
Organizace setkání, konzultací. 
Zpracování zápisu/ů. 

Výstup/y opatření Zápis/y ze setkání 

Odpovědnost Garant – Královéhradecký kraj (Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
(odbor sociálních věcí, oddělení analýz, koncepcí a financování) v roli 
zadavatele sociálních služeb 

Harmonogram Realizace nejpozději do 30. 6. 2016.   

Náklady/Zdroje  Max. 40 tis. Kč.  
Varianta 1: V rámci individuálního projektu Královéhradeckého kraje 
v oblasti rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb 
Královéhradeckého kraje v rámci OPZ  v programovém období 2014+ 
(viz opatření č. 2). 
 
Varianta 2: V rámci kapitoly 28 rozpočtu Královéhradeckého kraje. 

Cíl/e Strategie 10.10. Ve spolupráci s poskytovateli služby sociální rehabilitace a 
městem Hradec Králové nastavit činnost sociálně aktivizační služby 
pro osoby s postižením v ORP Hradec Králové, vymezit roli sociálně 
aktivizační služby. 

 

Opatření 12 Ve spolupráci s relevantními aktéry podpořit proces plánování 
přechodu dětí s postižením ze školských zařízení pro výkon ústavní 
nebo ochranné výchovy do běžného života (vč. aktivit vedoucích 
k začlenění klientů na trh práce či  získání odborného vzdělání) 

Základní zdůvodnění  Potřeba podpořit přechod dětí do samostatného života, předcházet 
další institucionalizaci dětí s postižením. Vyhodnocení a nastavování 
postupů k podpoře úspěšného přechodu dítěte do samostatného 
života je jedním z požadavků standardů kvality péče o děti ve 
školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a ve 
školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči.  

Návrh řešení Iniciovat jednání se zainteresovanými stranami ve věci podpory 
úspěšného přechodu dítěte do samostatného života. 



 
 

 

Strategie rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje poskytovaných v komunitě pro osoby 
s postižením a duševním onemocněním 
Příloha č. 2 Realizační plán strategie pro období 2015-2016 

 13 

Cílová skupina Osoby s postižením 

Klíčové aktivity Vytipování účastníků. 
Organizace setkání. 
Zpracování zápisu/ů. 

Výstup/y opatření Zápis/y ze setkání 

Odpovědnost Garant – Královéhradecký kraj (Krajský úřad Královéhradeckého 
kraje, odbor sociálních věcí, oddělení analýz, koncepcí a financování). 

Harmonogram Realizace nejpozději do 31. 10. 2016.   

Náklady/Zdroje  V rámci kapitoly 28 rozpočtu Královéhradeckého kraje resp. v rámci 
běžné činnosti zúčastněných. 

Cíl/e Strategie 12. 10. Ve spolupráci s relevantními aktéry zajistit podmínky pro 
snazší přechod klientů dětského domova Základní školy speciální 
Jaroměř do běžného života s případnou podporou 
 

 

Opatření 13 Pro využití potřebné pravidelné dopravy prosazovat přiznání 
příspěvku na mobilitu i osobám, kterým jsou poskytovány 
pobytové sociální služby 
 

Základní zdůvodnění  Potřeba řešení situací, kdy nedostatek finančních prostředků na 
úhradu nákladů spojených s opakovanou/pravidelnou dopravou je 
důvodem pro neuzavření či ukončení smlouvy o poskytování 
návazných sociálních či nevyužívání dalších veřejných služeb, 
podporujících rozvoj schopností a dovedností uživatele a jeho 
sociální začleňování do společnosti a zejména na trh práce.  

Návrh řešení Pro využití potřebné pravidelné dopravy prosazovat přiznání 
příspěvku na mobilitu i osobám, kterým jsou poskytovány pobytové 
sociální služby (zejména domovů pro osoby se zdravotním 
postižením a domovů se zvláštním režimem). 

Cílová skupina Osoby s postižením, osoby s duševním onemocněním 

Klíčové aktivity Podpora uživatelů při podávání žádostí o dávku. 
 

Výstup/y opatření Počet přiznaných příspěvků na mobilitu uživatelům pobytových 
sociálních služeb  

Odpovědnost Poskytovatelé sociálních služeb, dle potřeby ve spolupráci se 
zadavateli. 

Harmonogram Průběžně.   

Náklady/Zdroje  V rámci běžné činnosti zúčastněných. 

Cíl/e Strategie 4.7. Zajistit osobám s postižením a duševním onemocněním finanční 
dostupnost sociálních služeb a motivovat k činnostem, které 
nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé 
sociální situace, a posilovat sociální začleňování uživatelů služeb 
včetně motivace k zaměstnání 

 

Opatření 14 Ve spolupráci s poskytovateli služeb pro osoby s duševním 
onemocněním a dalšími odborníky specifikovat cílovou skupinu a 
podmínky pro poskytování služby domova se zvláštním režimem 
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pro cílovou skupinu osob s duševním onemocněním s (s těžkou 
symptomatikou, s vysokou mírou podpory).  

Základní zdůvodnění  Nedostupnost pobytových služeb pro část osob s duševním 
onemocněním v Královéhradeckém kraji. Je nezbytné identifikovat a 
specifikovat potřeby cílových skupin osob s duševním onemocněním 
či s kombinací mentálního postižení a duševního onemocnění, pro 
které nejsou adekvátní služby v regionu dostupné (osoby mimo 
systém sociálních služeb - hospitalizace v psychiatrických 
nemocnicích ze sociálních důvodů, osoby umístěné v nevhodných 
zařízeních sociálních služeb (domovy pro osoby se zdravotním 
postižením pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením, 
azylové domy) atd.).    

Návrh řešení V návaznosti na výstupy projektů realizovaných v Královéhradeckém 
kraji v oblasti přípravy transformace sociálních služeb a budování 
partnerství klíčových organizací pro lepší dostupnost služeb pro 
duševně nemocné v Královéhradeckém kraji ověřit potřebnost vzniku 
služby domova se zvláštním režimem a identifikovat poslání, cílovou 
skupinu, případně lokalizaci. Realizovat formou setkání s klíčovými 
aktéry v území (poskytovatelé, zadavatelé sociálních služeb, zástupci 
cílové skupiny). 

Cílová skupina Osoby s duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením 
v kombinaci s duševním onemocněním 

Klíčové aktivity Vytipování účastníků. 
Organizace setkání. 
Zpracování zápisu/ů. 

Výstup/y opatření Zápis/y ze setkání 

Odpovědnost Garant – Královéhradecký kraj (Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
(odbor sociálních věcí, oddělení analýz, koncepcí a financování) v roli 
zadavatele a zřizovatele sociálních služeb) 

Harmonogram Realizace nejpozději do 30. 6. 2016.   

Náklady/Zdroje  V rámci kapitoly 28 rozpočtu Královéhradeckého kraje resp. v rámci 
běžné činnosti zúčastněných. 

Cíl/e Strategie 14.2. Podpořit vznik domova se zvláštním režimem pro dlouhodobý 
pobyt pro cílovou skupinu osob s duševním onemocněním (s těžkou 
symptomatikou, s vysokou mírou podpory) 
 

 

Opatření 15 Monitoring naplňování realizačního plánu Strategie rozvoje 
dostupnosti a kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje 
poskytovaných v komunitě pro osoby s postižením a duševním 
onemocněním pro období 2015 - 2016 
 

Základní zdůvodnění  Potřeba kontroly naplňování realizačního plánu, resp. cílů Strategie, 
formulace doporučení pro zlepšení. 

Návrh řešení Zpracování zprávy o naplňování realizačního plánu Strategie rozvoje 
dostupnosti a kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje 
poskytovaných v komunitě pro osoby s postižením a duševním 
onemocněním pro období 2015 – 2016. 
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Cílová skupina Zadavatelé sociálních služeb. 

Klíčové aktivity Shromáždění informací o způsobu naplňování jednotlivých opatření. 
Vyhodnocení naplňování opatření realizačního plánu Strategie 
rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb Královéhradeckého 
kraje poskytovaných v komunitě pro osoby s postižením a duševním 
onemocněním pro období 2015 – 2016.  
Zpracování zprávy o naplňování realizačního plánu Strategie rozvoje 
dostupnosti a kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje 
poskytovaných v komunitě pro období 2015 – 2016. 
 

Výstup/y opatření Zpráva o naplňování realizačního plánu Strategie rozvoje dostupnosti 
a kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje poskytovaných 
v komunitě pro osoby s postižením a duševním onemocněním pro 
období 2015 – 2016. 
 

Odpovědnost Krajský úřad Královéhradeckého kraje (odbor sociálních věcí, 
oddělení analýz, koncepcí a financování)  
Další vyzvané subjekty (dodání podkladů na vyzvání ze strany odboru 
sociálních věcí, oddělení analýz, koncepcí a financování) 

Harmonogram Předložení zprávy Komisi Rady Královéhradeckého kraje pro 
plánování a financování sociálních služeb a Radě Královéhradeckého 
kraje v termínu do 31. 3. 2017.  

Náklady/Zdroje  V rámci běžné činnosti Odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje. 

Cíl/e Strategie Viz dílčí opatření. 
 

 

Opatření 16 Zajištění implementace Strategie v období 2017 – 2019 

Základní zdůvodnění  Kontinuita zajištění implementace Strategie. 

Návrh řešení Zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
Královéhradeckého kraje pro období 2017 - 2019 

Cílová skupina Zadavatelé, poskytovatelé sociálních služeb 

Klíčové aktivity Zpracování podpůrných analýz. 
Tvorba krajského střednědobého plánu sociálních služeb. 

Výstup/y opatření Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Královéhradeckého kraje 
pro období 2017 - 2019 

Odpovědnost Krajský úřad Královéhradeckého kraje (odbor sociálních věcí, 
oddělení analýz, koncepcí a financování)  

Harmonogram Realizace akce nejpozději do 31. 10. 2016.   

Náklady/Zdroje  Cca 500 tis. Kč v roce 2016 – v  rámci individuálního projektu 
Královéhradeckého kraje v oblasti rozvoje dostupnosti a kvality 
sociálních služeb Královéhradeckého kraje v rámci OPZ 
v programovém období 2014+. 

Cíl/e Strategie Zajistit implementaci Strategie. 
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Používané zkratky: 
OPZ  - Operační program zaměstnanost 

IROP – Integrovaný regionální operační program 

ESF – Evropský sociální fond 

EFRR – Evropský fond pro regionální rozvoj 

SR – Státní rozpočet 

ORP – Obec s rozšířenou působností 

Přílohy 
Příloha č. 1 - Plán rozvoje dostupnosti sociálních služeb pro osoby s postižením a duševním 

onemocněním poskytovaných v komunitě v Královéhradeckém kraji v letech 2015 a 2016 


