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Plán rozvoje sociálních služeb

Plán  rozvoje  sociálních  služeb  v  Královéhradeckém kraji  pro  období  2007  –  2009  vytvořil 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

Účel a využití plánu

1. ledna 2007 nabude 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.

Jedná se o souhrnnou žádost, krajský úřad ji podává za všechny poskytovatele sociálních služeb 
v kraji, kteří se o finanční podporu ze státního rozpočtu ucházejí. V souvislosti s účinností zákona 
o sociálních službách se tato dotace stává pro poskytovatele sociálních služeb jedním z hlavních 
finančních zdrojů (vedle plateb uživatelů a příspěvku od zřizovatele).

Vznik 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. Skupina se zpravidla schází jednou za dva měsíce.

Ve spolupráci s obcemi třetího stupně se v červnu a červenci sbírali údaje o sociálních službách 
v kraji a jejich poskytovatelích. Údaje slouží jednak jako podklad dalších jednání a tohoto plánu, 
jednak pro vydání pěti okresních adresářů sociálních služeb.

V červenci a srpnu 2006 byly se všemi obcemi třetího stupně projednány jejich záměry v rozvoji 
sociálních  služeb v  území  –  v  jaké  podobě chtějí  zachovat  současný  stav  a  jaké  služby chtějí 
rozvíjet. Jednání se účastnili zástupkyně a zástupci samosprávy i odborů sociálních věcí, někde také 
poskytovatelé sociálních služeb.

Text  Plánu  rozvoje  sociálních  služeb  vznikl  na  odboru  sociálních  věcí  Krajského  úřadu 
Královéhradeckého kraje v září a říjnu 2006.

Jeho  první  projednání  se  uskutečnilo  12.  října  na  výjezdní  schůzi  krajské  řídící  skupiny 
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pro plánování sociálních služeb v Deštném v Orlických horách.
Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro období 2007 – 2009 je výchozí 

dokument pro další činnost v plánování sociálních služeb. Ve spolupráci s obcemi, poskytovateli 
a uživateli služeb bude dále obnovován a údaje zpřesňovány či doplňovány.

Ke  vzniku  plánu  přispěl  projekt  Standardizace  procesu  komunitního  plánování  na  území  
Královéhradeckého  kraje,  spolufinancovaný  Evropským  sociálním  fondem,  státním  rozpočtem 
České republiky a Královéhradeckým krajem.
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Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj  leží  na  severovýchodě  České  republiky u  hranice  s  Polskem.  Sousedí 
se třemi kraji – Libereckým, Pardubickým, Středočeským –  a s Polskem. Největší město je Hradec 
Králové, má více než 97 000 obyvatel.

Kraj se člení na pět okresů (Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov), 
patnáct obcí s rozšířenou působností a třicet pět obcí s pověřeným obecním úřadem. Celkem je 
v kraji 448 obcí, z toho 43 měst.

Největší správní obvod (Hradec Králové) je rozlohou sedmkrát větší než nejmenší obvod (Nová 
Paka),  žije  v  něm desetkrát  více  obyvatel.  Nejhustěji  osídleným správním obvodem je  Hradec 
Králové (210 obyvatel/km2), nejméně osídleny jsou obvody při hranici s Polskem (Broumov 67 
obyvatel/km2, Rychnov nad Kněžnou 71 obyvatel/km2 a Dobruška 72 obyvatel/km2).

Základní ukazatele sídelní struktury k 31. 12. 2004
Zdroj: ČSÚ – Krajská reprezentace Hradec Králové

Území / okres
Rozloha 

km2
Počet 

obyvatel

Hustota 
obyvatel
na 1 km2

Počet obcí Podíl obyvatel

z toho 
měst

ve městech nad 
10 000 obyvatel

v ostatních 
městech

Česká republika 78 868 10 206 923 129,6 6 249 527

Královéhradecký kraj 4 758 547 296 115,0 448 43 41,5 26,6

Hradec Králové 875 159 293 181,9 101 6 59,4 14,7

Jičín 887 77 031 86,9 111 7 21,1 36,4

Náchod 852 112 219 131,8 78 10 39,2 33,4

Rychnov nad Kněžnou 998 78 987 79,2 83 9 14,7 43,2

Trutnov 1 147 119 766 104,4 75 11 50,4 18,6

Obyvatelstvo
Zdroj: ČSÚ – Krajská reprezentace Hradec Králové
Ke konci roku 2004  žilo v Královéhradeckém kraji 547 296 obyvatel, o 3 484 méně než v roce 

2000. Z celkového počtu obyvatel kraje tvoří ženy mírně nadpoloviční většinu, přibližně 51,3 %.
Počtem obyvatel patří  Královéhradecký kraj mezi menší kraje  České republiky,  na celkovém 

počtu jejích obyvatel se podílí 5,4 %, zatímco na rozloze 6,0 %. Hustota obyvatelstva měla klesající 
úroveň jak v kraji, tak v České republice.

V letech 2000 – 2004 byl zaznamenán meziroční úbytek obyvatel, v průměru 0,2 procentního 
bodu. Mezi lety 2003 a 2004 byl úbytek nejmenší (pouze 267 obyvatel, tj. 0,05 procentních bodů), 
což může naznačovat zlepšující se tendenci.

Krajský  meziroční  přirozený  přírůstek vykazoval  zápornou  hodnotu  (počet  zemřelých 
převyšoval počet narozených). V přepočtu na tisíc obyvatel vykazoval kraj celkový úbytek 0,5 osob 
(- 0,5 ‰), v České republice však dosahoval tento ukazatel kladné hodnoty 0,9 ‰.

Migrační úbytky z let 2000, 2001 a 2002 přešly v letech 2003 a 2004 v migrační přírůstky. Vliv 
cizích státních příslušníků na změny v početním stavu obyvatel kraje (i celého Česka) je značný 
a lze předpokládat, že ještě poroste. 
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Projekce obyvatelstva do roku 2050
Zdroj: ČSÚ – Krajská reprezentace Hradec Králové

Skutečný stav Projekce bez migrace

2002 2003 2004 2004 2005 2010 2020 2030 2050

počet obyvatel 548 437 547 563 547 296 545 355 544 495 540 652 526 608 502 835 442 250

z toho ve věku

0 – 14 let 86 220 84 476 82 758 82 602 80 965 75 360 73 354 65 112 57 046

15 – 64 let 382 132 382 842 383 816 383 690 383 829 377 011 388 534 317 031 242 086

65 a více let 80 085 80 245 80 722 79 949 80 561 88 281 114 320 120 692 143 118

živě narození 4 946 5 093 5 190 5 149 5 206 5 055 4 556 4 036 3 575

zemřelí 5 713 6 014 5 747 6 141 6 092 6 111 6 350 6 751 6 682

přirozený přírůstek -767 -921 -557 -992 -886 -1 056 -1 794 -2 715 -3 107

porodnost (%) 9,0 9,3 9,5 9,4 9,5 9,3 8,6 8,0 8,1

úmrtnost (%) 10,4 11,0 10,5 11,2 11,2 11,3 12,0 13,4 15,1

naděje dožití při narození

muži 73,09 73,05 73,13 72,90 73,10 73,80 75,20 76,70 79,60

ženy 78,80 78,83 79,18 79,00 79,10 79,80 81,00 82,20 84,70

Nejpočetnější věkovou skupinou obyvatel kraje je věk 30 – 49 let. Mírný nárůst byl zaznamenán 
ještě ve skupině 25 – 29 let a ve skupině 80 a více let. To koresponduje se zvyšujícím se věkem 
dožití,  především u žen; nárůst této věkové kategorie činil dvojnásobek nárůstu u mužů.

Při  porovnávání věkové  struktury  jednotlivých  okresů  kraje  vychází  jako  „nejmladší“  okres 
Rychnov nad Kněžnou, ve kterém podíl dětí ve věku 0 – 14 let ke konci roku 2004 činil 15,9 %. 
Nejmenší podíl dětí byl v okrese Hradec Králové (14,4 %). V průměru ČR patří kraj mezi „starší“.

Nezaměstnanost

V Královéhradeckém kraji  bylo  ke  konci  srpna  2006  registrováno  celkem 19 955  uchazečů 
o zaměstnání, o 1 % (193 osob) více než ke konci července. Meziročně počet klesl o 1 905 osob.

V  územním  pohledu  se  počet  nezaměstnaných  pohyboval  od  2  232  v  okrese  Rychnov 
nad Kněžnou po 5 654 neumístěných uchazečů v okrese Trutnov.

Míra nezaměstnanosti dosáhla v kraji ke konci srpna 6,56 % (1,37 procentního bodu pod průmě-
rem ČR); u žen 8,30 %, u mužů 5,18 % a proti minulému měsíci se mírně zvýšila. V okresech  se 
pohybovala od 5,05 % v okrese Rychnov nad Kněžnou po nejvyšší 8,50 % v okrese Trutnov. 

Tabulka – Nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kraj / okres
Uchazeči o zaměstnání Míra nezaměstnanosti Volná pracovní 

místa

2005 2006 2003 2004 2005 2006 2005 2006

Královéhradecký kraj 21 989 19 955 7,9 8,3 7,33 6,56 2 731 4 282

Hradec Králové 5 701 5 241 6,9 7,2 6,28 5,77 1 001 1 611

Jičín 3 311 2 994 8,7 10,2 8,35 7,06 230 458

Náchod 4 613 3 834 7,6 8,4 7,70 6,30 561 818

Rychnov nad Kněžnou 2 634 2 232 6,8 7,3 6,22 5,05 248 589

Trutnov 5 730 5 654 9,7 9,2 8,51 8,50 691 806

Údaje jsou k prosinci daného roku; pro rok 2006 k srpnu. Od června 2004 se používá odlišná metodika výpočtu míry nezaměstnanosti.
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Dokumenty k rozvoji sociálních 
služeb v Královéhradeckém kraji

Citace vybraných materiálů Královéhradeckého kraje k rozvoji sociálních služeb.

Přehled dosavadních koncepcí a materiálů
Chronologicky, od novějšího ke staršímu.

K síti sociálních služeb

Síť sociálních služeb
„První  komunitní  plán  sociálních  služeb  Královéhradeckého  kraje“  jako  základní  koncepční 

materiál Královéhradeckého kraje v odvětví sociálních věcí pro období 2005 – 2007
Schválena zastupitelstvem kraje, usnesení č. 32/1141/2004.

První verze komunitního plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje
Návrh opatření, analýza a síť sociálních služeb.
Schválena zastupitelstvem kraje, usnesení č. 15/326/2002.

Analýza sociální situace a sociálních služeb Královéhradeckého kraje
Koncepce sociální práce a sociálních služeb Královéhradeckého kraje (návrhy opatření).
Schválena zastupitelstvem kraje, usnesení č. 7/101/2001.

Ke kvalitě sociálních služeb

Verze sociální služby pro uživatele drog
Královéhradecký kraj, 2004.

Verze pro cílovou skupinu senioři
Královéhradecký kraj, 2004.

Verze pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením
Královéhradecký kraj, 2004.

Verze nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM)
Pracovní skupina Královéhradeckého kraje, 2003.

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006 - 2015
Citujeme vybrané pasáže z analytické části a z rozvojových priorit.
Podle výběrového šetření pracovních sil bylo v roce 2004 v ekonomice kraje zaměstnáno celkem 

215 tisíc osob, z toho 27,7 % ve zpracovatelském průmyslu, 13,4 % v obchodu a opravách, 7,3 % 
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ve zdravotnictví a sociální péči, 8,8 % ve veřejné správě, obraně a sociálním zabezpečení, 5,4 % 
v zemědělství.

Sociální a zdravotní služby

Na celém území v kraji je zajištěna dostupnost základních sociálních služeb, základní sociální 
péče se dostává všem obyvatelům v kraji. V současné době dochází k rozšiřování služeb sociální 
péče  a  služeb  sociální  intervence,  což  je  ovlivněno  obecně  měnící  se  socioekonomickou 
a demografickou situací v celé společnosti. Celá oblast sociální péče má z důvodu realizování řady 
podpůrných  aktivit  poměrně  vysoký  potenciál  dalšího  rozvoje,  zejména  v  oblasti  služeb 
poskytovaných v domácím prostředí klientů. Především byly započaty aktivity na zavedení systému 
plánování prostřednictvím zpracování komunitních plánů sociálních služeb téměř ve všech obcích s 
rozšířenou působností v kraji. Pozitivem je uskutečňování výuky v sociálních oborech na řadách 
škol,  což  je  dobrým předpokladem pro  přípravu  kvalifikovaného  personálu.  Dalším kladem je 
rozvíjející se silný neziskový sektor v oblasti sociálních služeb.

Spolupráce  zdravotnických  zařízení  a  zařízení  sociální  péče  není  v  oblasti  využití  rezervy 
sociálně zdravotní péče stále jednoznačně stanovena. Tato zařízení vzájemně „suplují“ svoje funkce 
(klienty  domovů  důchodců  se  stávají  často  občané,  jejichž  zdravotní  stav  vyžaduje  celodenní 
zdravotní péči). Následkem toho dochází k nepřehlednosti v hospodaření všech subjektů a obtížné 
identifikaci  žádoucích  úspor.  Problémem  je  neexistence  dostatečné  spolupráce  a  koordinace 
zdravotní a sociální péče a též nedostatek finančních zdrojů na řešení tak komplikované oblasti, ve 
které se střetávají různé zájmy a kompetence. 

Analýza silných a slabých stránek

Silné stránky
Dostupné základní sociální a zdravotnické služby
Míra nezaměstnanosti dlouhodobě pod průměrem ČR
Vybudovaný systém prevence kriminality, relativně nízká kriminalita

Slabé stránky
Nízká míra spolupráce poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb
Nerovnoměrné pokrytí služeb sociální péče a prevence
Přetrvávající exkluze určitých sociálních skupin

Priorita 2: Lidské zdroje

Výchozí stav
Prioritní oblast Lidské zdroje je zaměřena na kvalitu života obyvatelstva ve všech základních 

oblastech,  kterými  jsou  sociální  a  zdravotní  služby,  možnosti  vzdělávání  obyvatelstva,  sociální 
prevence  a  integrace  ohrožených  skupin  obyvatelstva.  Dalším  významným  aspektem  rozvoje 
regionu je komunitní, spolkový a kulturní život.  

Cíl: Otevřená, flexibilní, sociálně soudržná, zdravá a vzdělaná společnost
Prioritní oblast je zacílena  na zvýšení zaměstnanosti a na minimalizaci sociálně patologických 

a dalších  nežádoucích  jevů.  Zdravotnické  a  sociální  služby  je  nutné  optimalizovat,  podporovat 
jejich  vzájemnou participaci  a  rozvíjet  služby sociální  prevence  včetně  posílení  integrace  osob 
ohrožených sociálním vyloučením.
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Specifické cíle

Dostupnost kvalitních sociálních a zdravotních služeb
Kvalita zdravotní péče, míra vybavenosti území kraje zařízeními zdravotních a sociálních služeb 

a úroveň sociální péče patří mezi základní podmínky kvalitního života obyvatel regionu. V kraji je 
dobře rozvinutá síť rezidenčních sociálních služeb, chybí pouze některé speciální rezidenční služby, 
například  pro  psychotiky,  alkoholiky.  Terénní  sociální  služby  a  intervenční  služby  proti  tomu 
disponují značnými rezervami v pokrytí některých území kraje těmito službami. V mnoha obcích 
asistenční služby pro občany zcela chybí.  Proto je nezbytné soustředit  se na rozvoj  těch druhů 
sociálních služeb,  které nemají  dostatečné pokrytí  ve všech částech kraje.  Je zde zdůrazňována 
zejména  podpora  sítě  sociálních  služeb  v  malých  obcích  a  podpora  nevládních  neziskových 
organizací  poskytujících  sociální  služby,  a  to  vše  s  ohledem  na  zajištění  rovného  přístupu  k 
poskytovatelům služeb na základě kritéria kvality. Nezbytné je také zaměřit pozornost na správné 
identifikování  potřebnosti  dané  služby,  aby  se  zamezilo  neefektivnímu  čerpání  financí  vlivem 
využívání jiné služby, než je skutečně objektivně potřeba. Kromě požadavku na rovnoměrné pokrytí 
služeb  v  kraji  je  zde  také  zdůrazňována  kvalita  poskytovaných  služeb.  Kvalita  poskytovaných 
služeb má být zajištěna jak efektivnějším využíváním disponibilních finančních zdrojů a hledáním 
rezerv,  tak  i  zvyšováním  odbornosti  pracovníků  v  sociálních  a  zdravotních  službách 
prostřednictvím dalšího vzdělávání a neustálého kontaktu s novými poznatky v jejich oboru. V této 
souvislosti je nutné pružně reagovat na nové trendy související se vznikem nových forem sociálních 
služeb.

Spolupráce poskytovatelů služeb a jejich uživatelů, široké veřejnosti, škol, kulturních institucí, 
podnikatelské sféry, a zapojení všech těchto aktérů do tvorby sociální politiky, zdravotní politiky, 
ale  i  komunitního plánování  na úrovni  kraje  přispěje  výraznou měrou k zabezpečení  kvalitního 
života obyvatel v kraji.

Rozvoj služeb volnočasových aktivit, služeb sociální prevence a integrace ohrožených 
skupin obyvatelstva
Pro  udržení  relativně  nízké  míry  kriminality  v  kraji  a  pro  snížení  kriminality  v rizikových 

oblastech, ale i pro zamezení růstu sociálně patologických a dalších nežádoucích jevů je nezbytné 
zdokonalovat systém prevence. Zde hraje důležitou roli podpora nevládních neziskových organizací 
a dalších institucí poskytujících služby tohoto charakteru.

Zároveň je také potřeba dbát na integraci osob postižených sociální exkluzí do společnosti. K 
tomu  mohou  sloužit  například  programy  zvyšující  osobní  motivaci,  šanci  na  získání  nového 
zaměstnání. Integrace osob postižených sociální exkluzí může být řešena zajištěním tzv. sociálního 
bydlení.  Zcela  nezastupitelnou  roli  zde  má  podpora  sociálního  poradenství,  a  to  zejména  v 
souvislosti s aktivním zapojením uživatelů služeb při řešení jejich obtížné situace. To napomáhá 
tvorbě  plánů  a  postupů  řešení  sociálního  vyloučení  na  úrovni  konkrétní  služby nebo  místních 
(krajských) programů.

Rozvoj komunitního a kulturního života
Jedním z významných prvků partnerství je participace občanů na utváření aktivního kulturního a 

komunitního života v obcích a městech, čímž se přispívá k zachování tradic, zvyklostí a kulturního 
dědictví  včetně rozvoje volnočasových aktivit.

Přínosná je podpora „aktivní“ spolupráce občanského sektoru (nevládního neziskového sektoru, 
veřejnosti), veřejné správy a podnikatelského sektoru.

Prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných,  prostřednictvím strategického plánování 
(řízení), zapojováním široké veřejnosti do rozhodování a uplatňováním všech dosažených poznatků 
o udržitelném rozvoji se zvýší kvalita života ve všech jeho aspektech včetně dosažení nezbytné 
zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy budoucích generací v prostoru a čase. 
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Strategie rozvoje sociálních služeb 
v Královéhradeckém kraji

Jaké jsou sociální služby v Královéhradeckém kraji, 
jejich systém a podmínky působení?

Zpracovala krajská řídící skupina pro plánování sociálních služeb
12. října 2006, Deštné v Orlických horách

SWOT analýza

Silné stránky
Co umíme lépe než ostatní?
Jaké máme zdroje?
Co vidí ostatní jako naši přednost?

Slabé stránky
Co bychom měli zlepšit?
Čeho bychom se měli vyvarovat?
Co vidí ostatní jako naše nedostatky?

Zmapované služby
víme, co kde v kraji je a jak to funguje
Kvalitní služby
v oblasti kvality máme náskok před zákonem danými 
inspekcemi
Spolupráce
spojuje nás odhodlání poskytovat pomoc (zabezpečit 
služby)

Jsme orientováni na uživatele, snažíme se dosáhnout 
jejich spokojenosti
Uživatelé umí a mohou služby hodnotit a kritizovat

toto potřebujeme 
ROZVÍJET

Nízké čerpání zdrojů z EU
máme malé znalosti o možnostech čerpání podpory z EU, 
málo ji využíváme
Nedostatečná spolupráce uživatelů, zadavatelů 
a poskytovatelů
chybí propojení komunitního plánování (dostupnosti) 
a standardů kvality služeb
Vytrácí se možnost volby pro uživatele
leckde existuje pouze jeden poskytovatel, nebo obec 
nepřispívá na danou službu

Uživatelé nemají dobré informace o službách
Nemáme dostatečné možnosti vzdělávání
Uživatelé přispívají na služby (tím mohou být nedostupné)

toto potřebujeme
ZLEPŠIT

Příležitosti
Co dobrého nás čeká?
Jaké jsou příznivé změny v sociální oblasti?
Nahrávají nám aktivity jiných institucí?

Ohrožení
Jaké překážky nám leží v cestě?
Co dělají jiné instituce nebo lidé v této oblasti?
Mění se podmínky v našem oboru, ohrožuje nás to?

„Legalizace“ sociálních služeb
zákon o sociálních službách rozeznává a staví na roveň 
všechny typy sociálních služeb
Možnost využití místních a evropských zdrojů
především těch dosud nevyužívaných
Roste informovanost o službách
lepší se orientace v systému sociálních služeb

Plánování sociálních služeb na místní a krajské úrovni
Uživatelé mají svobodnou volbu poskytovatele
Uživatelé budou mít více peněz na služby (příspěvek na 
péči)

toto potřebujeme 
VYUŽÍT

Nejisté financování
neví se, kolik peněz bude a na jaké služby se  použijí
Kvalifikační požadavky pro práci v soc. službách
bude nedostatek kvalifikovaného personálu, stoupnou 
náklady
Dezorientace v systému
jaké mají uživatelé nároky, jaké povinnosti

Nedostatečné transfery peněz
Nedostatek vzdělávacích institucí
Ohrožení v kvalitě a dostupnosti (neustálé změny)
Nedobrý vliv médií (neposkytují přesné informace, 
vyvolávají nepodložená očekávání)

toto potřebujeme 
OMEZIT
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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 sociálních službách.
Podporovat rozvoj vzdělávací nabídky pro oblast sociálních služeb.

Rozvojové priority pro jednotlivé typy sociálních služeb 
na území Královéhradeckého kraje

Na území kraje jsou tři základní kategorie sociálních služeb z pohledu jejich rozvoje či útlumu. 
Navržené kategorie jsou poplatné pro rok 2007 s tím, že 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

R ….  Rozvojový charakter (navýšení kapacity, vznik nové služby)
Z ….  Zachovávající rozsah (udržení stávající kapacity)
U …  Útlumová služba (snížení kapacity, zánik služby nebo změna jejího charakteru)

Tyto kategorie nejsou „černobílé“, jedná se o obecné rozvojové trendy rozvoje, které nemusí být 
platné pro celé území kraje. Jestli tomu tak skutečně bude závisí na činnosti místního plánování 
a místní  politické  reprezentace.  V jednotlivých  plánech území  měst  a  obcí   jsou  tyto  odchylky 
dokumentovány.
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Nastavení rozvojových kategorií pro jednotlivé typy služeb

Osobní asistence – R
Pečovatelská služba – R
Tísňová péče – R
Průvodcovské a předčitatelské služby – Z
Podpora samostatného bydlení – R
Odlehčovací služby – R
Centra denních služeb – R
Denní stacionáře – R
Týdenní stacionáře – Z
Domovy pro osoby se zdravotním postižením – Z + humanizace prostředí
Domovy pro seniory – Z + humanizace prostředí
Domovy se zvláštním režimem – R
Chráněné bydlení – R
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče – R
Raná péče – Z
Telefonická krizová pomoc – U (krajská linka)
Tlumočnické služby – Z
Azylové domy – R
Domy na půl cesty – R
Kontaktní centra – Z
Krizová pomoc – R
Nízkoprahová denní centra – Z
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – R
Noclehárny – R
Služby následné péče – Z
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Z
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – Z
Sociálně terapeutické dílny – Z
Terapeutické komunity – neexistuje
Terénní programy – Z
Sociální rehabilitace – Z
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Broumovsko

Správní  obvod Broumov leží  v severní  části  Královéhradeckého kraje.  Většinu hranice tvoří 
státní hranice s Polskem, na jihu sousedí s obcemi správního obvodu Trutnov a Náchod. Správní 
území  zahrnuje  14  obcí,  třetí  nejmenší  počet  v  rámci  kraje.  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.

Služby zajišťované místními poskytovateli
Stav v roce 2006

Typ služby Služeb Kapacita Příjmy (2005, v tisících Kč)

obec kraj uživatelé celkové

pečovatelská služba
CSS Naděje, Hejtmánkovice, Meziměstí, Teplice n/M 4

279 
uživatelů 2 141 160 225 2 687

domovy pro seniory
CSS Naděje, DD Teplice 2

111
lůžek 893 10 651 7 804 21 984

azylové bydlení
Diakonie 1

celkem 7 3 034 10 811 8 029 24 671

Služby zajišťované poskytovateli s krajskou působností
osobní asistence kapacita neurčena CZP KHK
raná péče kapacita neurčena Sluníčko, Liberec

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
Využívat nových forem sociálních služeb
Definovat síť sociálních služeb
Vytvořit systém dlouhodobého financování sociálních služeb
Vytvořit systém kontroly kvality poskytovaných sociálních služeb
Udržet pracovní skupinu, která by vyhledávala finanční zdroje a pracovala na rozvoji služeb 

v regionu
Zlepšit komunikaci mezi uživateli a poskytovateli sociálních služeb
Podpořit vznik agentur domácí péče
Při plánování rozvoje sítě sociálních služeb oslovovat NNO
Nabízet vhodné prostory pro činnost NNO
Zavést v DSO „Broumovsko“ grantový systém pro NNO poskytující sociální služby
Využívat celostátních programů (sociální začleňování)
Zvýšit počet kvalifikovaných terénních sociálních pracovníků
Udržet a rozvíjet služby komunitního centra
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Zajistit manuál pro řešení všech sociálních situací včetně adresáře
Využívat více obecní zpravodaje (zavést pravidelnou rubriku)
Vytvořit databázi základních informací o sociálních službách, které budou k dispozici na obcích

Konkrétní opatření do roku 2009

Změna stávajících služeb
domovy pro seniory změna DD Teplice n/M* na dom. se zvl. režimem (alkohol.)

na domov pro seniory (soc. slabí)
NZDM (romské) zvýšení kvality služby Začít spolu

Vznik nových služeb
osobní asistence 3 uživatelé
odlehčovací služba dle potřeby po zavedení zákona CSS Naděje
centra denních služeb dtto CSS Naděje
denní stacionáře dtto CSS Naděje
domovy se zvl. režimem Teplice n/M (viz. výše a *)
sociální poradenství občanská poradna

*  Rekonstrukce  DD  Teplice  na  domov  zvláštního  určení  a  pro  sociálně  slabé  seniory  je 
v návaznosti na plánovanou rekonstrukci DD Police nad Metují.  Jeví se vhodné obě akce spojit 
vzhledem k přestěhování určité klientely z DD Teplice do DD Police. 

Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro období 2007 – 2009 14



Dobrušsko

Správní obvod Dobruška se nachází ve východní části Královéhradeckého kraje. Na východě 
sousedí  s  Polskem, na jihu s  obcemi obvodu Rychnov nad Kněžnou a Kostelec nad Orlicí,  na 
západě s obvodu Hradec Králové a na severu obvodu Jaroměř, Nové Město nad Metují a Náchod. 
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.

Služby zajišťované místními poskytovateli
Typ služby Služeb Kapacita Příjmy (2005, v tisících Kč)

obec kraj uživatelé celkové

pečovatelská služba
ADP Luňáková, Dobruška, Opočno 3

283 
uživatelů 2 372 20 334 5 415

dom. pro osoby se zdr. p.
ÚSP Opočno 1

101
lůžek 12 960 7 535 20 495

domovy pro seniory
Opočno 1

35
lůžek 1 071 500 2 335 5 910

celkem 5 3 443 13 480 10 204 31 820

Služby zajišťované poskytovateli s krajskou působností
osobní asistence 3 CZP KHK
sociální poradenství kapacita neurčena Agapé

Pro zajištění sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení připadá v úvahu
Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno

Rozvoj služeb

Změna stávajících služeb
pečovatelská služba navýšení o 10 pro Dobrušku PS Dobruška

navýšení o 8 pro Opočno PS Opočno / ADP Luňáková
osobní asistence navýšení o 2 klienty CZP KHK

Vznik nových služeb
krizová pomoc 2 krizová lůžka (ne soc. služba) město Dobruška
NZDM kapacita neurčena
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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.

Služby zajišťované místními poskytovateli
Typ služby Služeb Kapacita Příjmy (2005, v tisících Kč)

obec kraj uživatel celkové

pečovatelská služba
Hořice 1

98 
uživatelů 1 540 300 244 2 134

domovy pro os. se zdr. p.
ÚSP Hořice 1

81
lůžek 12 887 6 172 19 234

domovy pro seniory
DD Hořice, Chomutice 2

225
lůžek 1 000 17 126 16 398 34 524

celkem 4 2 540 30 313 22 814 55 892

Služby zajišťované poskytovateli s krajskou působností
osobní asistence kapacita neurčena CZP KHK
raná péče kapacita neurčena Liberec
terénní programy kapacita neurčena Laxus
sociální poradenství kapacita neurčena CSPS HK

Pro zajištění sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení připadá v úvahu
Léčebna dlouhodobě nemocných Hořice

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

Konkrétní opatření do roku 2009

Změna stávajících služeb
pečovatelská služba navýšení kapacity (neurčeno) PS Města Hořice

(možné zahrnutí služeb Miletín a Ostroměř)
domovy pro seniory snížení kapacity o 78 lůžek DD Hořice

Vznik nových služeb
odlehčovací služby (terénní) 20 uživatelů Klub Klokánek
soc. aktiv. pro sen. a zdr. post. 25 uživatelů Klub Klokánek
podpora samostatného bydlení kapacita neurčena
centra denních služeb kapacita neurčena
domovy se zvl. režimem kapacita neurčena DD Hořice

(část pro uživ. s Alzheimerovou chorobou)
azylové domy kapacita neurčena
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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.

Služby zajišťované místními poskytovateli
Typ služby Služeb Kapacita Příjmy (2005, v tisících Kč)

obec kraj uživatel celkové

pečovatelská služba
Jaroměř 1

211 
uživatelů 4 092 300 589 4 990

NZDM
Diakonie Milíčův dům 1

349 
uživatelů 210 216 1 964

celkem 2 4 302 516 589 6 954

Služby zajišťované poskytovateli s krajskou působností
osobní asistence kapacita neurčena CZP KHK
raná péče kapacita neurčena Liberec
terénní programy kapacita neurčena Laxus
sociální poradenství kapacita neurčena OCh Dvůr Králové n/L

Rozvoj služeb – Rozvojové cíle dle místního plánu
Komunitní plán sociálních služeb pro město Jaroměř a obce územního obvodu pro roky 2004 - 2006

Děti a mládež
Zavést  pravidelná  setkání  zástupců  Milíčova  domu,  škol,  odboru  soc.  věcí,  terénních  prac. 

a dalších, zahájit konzultace k pomoci dětem a mládeži z problémových rodin, k oblasti prevence.
Zajistit volnočasové  aktivity dětí a mládeže v lokalitě Josefov.
Pokračovat v programech primární prevence.

Osoby staré a zdravotně postižené
Zachování kapacity domu s pečovatelskou službou a pečovatelské služby v domácnostech.
Vést jednání se starosty o rozšíření peč. 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 atd.
Pokračování projektu komunitního plánování sociálních služeb
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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.

Služby zajišťované místními poskytovateli
Typ služby Služeb Kapacita Příjmy (2005, v tisících Kč)

obec kraj uživatel celkové

osobní asistence
SRPMP Jičín (od 2006) 1

1
uživatel

pečovatelská služba
SSM Jičín, Niké - Limberská, L. Bělohrad, Kopidlno, Och 
Sobotka (od 06) 4

434 
uživatelů 4 768 520 913 6 247

denní stacionáře
SRPMP Jičín, SSM Jičín 2

32 
uživatelů 585 700 317 1 656

domovy pro seniory
Jičín, Och Sobotka (Libošovice), Milíčeves, Mlázovice 4

212
lůžek 5 968 5 350 17 711 43 152

domy na půl cesty
ČČK Jičín 1

8
lůžek

114
100 417

NZDM
For-Teenager Apel 1

130
uživatelů 80 112 108 383

celkem 13 11 515 1 432 19 049 51 855

Služby poskytovatelů s krajskou působností
osobní asistence kapacita neurčena CZP KHK
raná péče 5 uživatelů SRP Liberec
terénní programy kapacita neurčena Laxus
sociální poradenství 1 230 uživatelů CZP KHK, Tyflocentrum HK

1 200 uživatelů CSPS HK
320 uživatelů OPS HK

Pro zajištění sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení připadá v úvahu
Oblastní nemocnice Jičín

Rozvoj služeb

Rozvojové cíle dle místního plánu
Rozvojové cíle dle probíhajícího komunitního plánování sociálních služeb na území PO3 Jičín

Cílová skupina: Senioři a zdravotně postižené osoby

Rozšíření kapacity poskytované pečovatelské služby a to poskytování této služby dalším 
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345 osobám.
Organizace,  které  zajistí  rozšíření  kapacity  pečovatelské  služby:  Sociální  služby  města 

Jičína,  Niké – agentura sester  – Limberská Alžběta,  Oblastní  charita Sobotka,  Město Kopidlno, 
Město Lázně Bělohrad.

Doba  realizace:  2008  –  2009.  Výdaje  nutné  k zajištění  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  -  2008.  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 a to 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  a to poskytování této služby 15 rodinám se zdravotně postiženým 
dítětem
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 a to poskytování této služby 18 dětem
Organizace,  která  zajistí  rozšíření  kapacity  sociální  služby: Okresní  výbor  Sdružení 

pro pomoc mentálně postiženým ČR, Jičín
Doba realizace: 2007. Výdaje nutné k zajištění služby: 1 398 400,- Kč. Zdroje  financování: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Město Jičín, Královéhradecký kraj, obce, uživatelé služeb 
a sponzorské dary.

Rozšíření  kapacity  sociální  služby  poskytované  v  denním  stacionáři  pro zdravotně 
postižené děti a to poskytování této služby 14 dětem
Organizace,  která  zajistí  rozšíření  kapacity  sociální  služby: Okresní  výbor  Sdružení 

pro pomoc mentálně postiženým ČR, Jičín
Doba realizace: 2007. Výdaje nutné k zajištění služby: 1 698 000,-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
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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.

Konkrétní opatření do roku 2009

Stávající služby
Zachovat stávající poskytované sociální služby
Rozšířit kapacitu poskytovaných sociálních služeb: 
osobní asistence navýšení o 17 uživatelů pro děti se zdrav. postižením
denní stacionář navýšení o 2 uživatele pro děti se zdrav. postižením
raná péče navýšení o 10 uživatelů
pečovatelská služba navýšení o 345 uživatelů
domov pro seniory navýšení o 52 lůžek
denní stacionář navýšení kapacity o 10 uživatelů pro seniory a osoby se zdr. p.
NZDM změna  poskytovatele  (For-Teenager  Apel  bude  od  2007  

nahrazen Oblastní charitou Jičín)
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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.

Služby zajišťované místními poskytovateli
Typ služby Služeb Kapacita Příjmy (2005, v tisících Kč)

obec kraj uživatel celkové

pečovatelská služba
Kostelec, GC Týniště 2

294 
uživatelů 4 404 200 609 4 213

centrum denních služeb
Kostelec 1

5
uživatelů 35 35

denní stacionáře
GC Týniště 1

15
uživatelů 104 100 56 264

domovy pro seniory
DD Borohrádek, GC Týniště 2

168
lůžek 4 115 16 649 12 145 37 887

dom. se zvl. režimem
DD Albrechtice 1

60
lůžek 12 477 3 952 17 977

celkem 7 8 658 29 426 16 762 60 376

Služby zajišťované poskytovateli s krajskou působností
osobní asistence kapacita neurčena CZP KHK
terénní programy kapacita neurčena Laxus
sociální poradenství kapacita neurčena Agapé, CSPS HK

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
Dietní jídelna pro občany
Zřízení bezplatné telefonní linky pro občany
Spolupráce s Pobytovým střediskem MV
Sloučení KP Kostelec n. Orl. A Týniště nad Orl.
Vybudování dětského dopravního hřiště v Kostelci nad Orlicí
Rekonstrukce stávajících sportovišť za objektem Sokolovny v Kostelci nad Orlicí
Zajišťování osobní asistence pro zdravotně postižené děti
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Konkrétní opatření do roku 2009

Vznik nových služeb
tísňová péče kapacita neurčena Život 90 HK
podpora samostat. bydlení 5 uživatelů
/ chráněné bydlení
odlehčovací služby kapacita neurčena
NZDM kapacita neurčena
sociální rehabilitace kapacita neurčena
 (zaměření na romské klienty)
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Královédvorsko

Správní obvod Dvůr Králové nad Labem se nachází v centrální části Královéhradeckého kraje a 
sousedí s dalšími správními obvody našeho 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.

Stávající sociální služby

Služby zajišťované místními poskytovateli
Typ služby Služeb Kapacita Příjmy (2005, v tisících Kč)

obec kraj uživatelé celkové

pečovatelská služba
Dvůr Králové n/L, Diakonie 2

436 
uživatelů 3 800 1 575 3 635 9 196

denní stacionáře 
Diakonie 1

16 
uživatelů 86 211 111 441

domovy pro osoby se zdrav. postižením
Och Červený Kostelec (Domov sv. Josefa Žíreč) 1

42
lůžek

346 5750 2442 23838

domovy pro seniory
DD Dvůr Králové n/L, Diakonie 2

104
lůžek 114 12 587 7 683 20 993

sociální poradenství
Farní charita Dvůr Králové n/L, Pro bono publico 2

405 
intervencí 36

120
367

celkem 8 4 382 20 243 13 871 54 835

Služby zajišťované poskytovateli s krajskou působností
osobní asistence kapacita neurčena CZP KHK
raná péče kapacita neurčena Liberec, Sluníčko
terénní programy kapacita neurčena Riaps

Pro zajištění sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení připadá v úvahu
Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem

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. 
Zvýšit počet DPS, 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 
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pečovatelskou službu na území PO3.

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, 

a  finančních  příspěvků,  o  které  mají  možnost  zažádat,  a  to  prostřednictvím  radničních  novin, 
internetu, plakátů, veřejných setkání.

Chráněné bydlení – dlouhodobý záměr, vhodná by byla budova s pozemkem (hospodářství), aby 
měli obyvatelé uplatnění a smysl života. Další možností by bylo vyčlenit byty v běžné zástavbě.

Denní  stacionář  pro zdravotně 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. 
Mediační  služba – v   současné době projevují  občané zvýšený zájem o poskytnutí  mediační 

služby v rámci poradenské činnosti, která spočívá v mimosoudním vyřešení vztahu.
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 
www.dvurkralove.cz

Konkrétní opatření do roku 2009

Změny stávajících služeb
pečovatelská služba navýšení kapacity DPS o 17 bytů PS Dvůr Králové n/L

Vznik nových služeb
osobní asistence 5 uživatelů PS Dvůr Králové n/L
odlehčovací služby 1 lůžko PS Dvůr Králové n/L
denní stacionáře kapacita neurčena

možná působnost pro širší okolí (Jaroměř, Hořice)
NZDM 20 uživatelů
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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.

Služby zajišťované místními poskytovateli
Typ služby Služeb Kapacita Příjmy (2005, v tisících Kč)

obec kraj uživatel celkové

pečovatelská služba
CSPS HK, OCh HK, Život 90 HK, Obecný zájem 
Smiřice, Fch Třebechovice p/O, SSS Chlumec n/C 6

1 714 
uživatelů 6 727 6 880 4 333 20 608

tísňová péče
Život 90 HK 1

132 
uživatelů 682 595 259 1 641

odlehčovací služby
Senior centrum HK 1

7
lůžek 1 932 500 605 3 062

centra denních služeb
SSS Chlumec n/C 1

13 
uživatelů 150 360 72 817

denní stacionáře
Daneta, Karpašová 2

72 
uživatelů 2 432 4 063 341 7 294

domovy pro seniory
Černožice, HK, Chlumec n/C, Třebechovice p/O 4

474
lůžek 1 346 61 215 40 539 108 039

domovy se zvláštním režimem
DD HK, DD Chlumec n/C 2

89
lůžek 6 833 4 647 11 759

chráněné bydlení
Daneta 1

7
lůžek 523 704 120 1 365

azylové domy
Och HK 2

68
lůžek 1 993 378 1 157 7 382

kontaktní centra
Laxus 1

308 
uživatelů 315 400 2 103

krizová pomoc
Och HK 1 10 120 566

nízkoprahová denní centra
Och HK 1

166 
uživatelů 274 91 779

NZDM
Prostor pro, Salinger 2

779 
uživatelů 818 560 1 4 443

noclehárny
Och HK 1

32
lůžek 742 247 2 111

soc. akt. sl. pro rodiny s d.
Salinger 1

485
uživatelů 578 425 2 843

celkem 27 18 522 83 033 52 412 174 812
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Služby zajišťované poskytovateli s krajskou působností
Stav v roce 2006

raná péče kapacita neurčena Sluníčko, Liberec
tlumočnické služby kapacita neurčena Svaz neslyšících
osobní asistence kapacita neurčena CZP KHK
terénní služby kapacita neurčena Laxus
sociální poradenství kapacita neurčena CSPS, OPS

Pro zajištění sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení připadá v úvahu
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Léčebna pro dlouhodobě nemocné 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
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
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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 

Konkrétní opatření do roku 2009

Změna stávajících služeb
pečovatelská služba navýšení kapacity o 100 transformace Senior centra
tísňová péče přechod na mobilní technologii Život 90
denní stacionáře navýšení kapacity (neurčeno)
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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.

Služby zajišťované místními poskytovateli
Typ služby Služeb Kapacita Příjmy (2005, v tisících Kč)

obec kraj uživatel celkové

osobní asistence
Kamelot (od 2006)

pečovatelská služba
Marie, Hronov, Och Č. Kostelec, Česká Skalice 4

646
uživatelů 7 585 510 4 225 13 399

odlehčovací služba
MSSS Marie 1

3
uživatelé 291 121 411

denní stacionáře
Cesta Náchod 1

14
uživatelů 360 1 170 128 1 721

tísňová péče
Och Č. Kostelec (od 2006)

dom. pro osoby se zdr. p.
Betanie, DD ÚSP Č. Skal. 2

75
lůžek 60 10 891 6 206 17 497

domovy pro seniory
Marie, DD ÚSP Č. Skal., DD M. Čermná, DD 
Police, DD Náchod 6

411
lůžek 3 433 39 963 28 185 71 673

NZDM
Dokořán 1

213
uživatelů 195 175 7 1 093

celkem 15 11 924 52 709 38 872 105 794

Služby zajišťované poskytovateli s krajskou působností
osobní asistence kapacita neurčena CZP KHK
raná péče kapacita neurčena Liberec
terénní programy kapacita neurčena Laxus
sociální poradenství kapacita neurčena OPS, CSPS

Pro zajištění sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení připadá v úvahu
Oblastní nemocnice 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 
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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 s možností 
získat vhodnější prostory v jiné lokalitě pro NZDM Archa.

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

Konkrétní opatření do roku 2009

Změna stávajících služeb
NZDM rozšíření služby Archa

(pro romské děti a mládež)
domovy pro os. se zdrav. p. změna služby na chráněné bydl. Betanie
humanizace DD Police n. M. rozmělnění, navýšení kapacity** DD Police n.Metují

Vznik nových služeb
tísňová péče kapacita neurčena
centrum denních služeb kapacita neurčena
chráněné bydlení Betanie (transformace)
NZDM 150 uživatelů Klub hurá kamarád (Hronov)

** Humanizaci  DD police  je  vhodné provést  v návaznosti  na  rekonstrukci  DD Teplice,  kdy 
někteří klienti z DD Teplice budou převedeni do DD Police.
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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.

Služby zajišťované místními poskytovateli
Typ služby Služeb Kapacita Příjmy (2005, v tisících Kč)

obec kraj uživatel celkové

pečovatelská služba
Duha 1

123
uživatelů 320 564 300 1 534

denní stacionáře
Duha 1

15
uživatelů 160 282 53 690

chráněné bydlení
ÚSP Skřivany 1

4
lůžka 666 263 938

dom. pro osoby se zdr. p.
ÚSP Chotělice a Skřivany 2

171
lůžek 28 030 11 866 40 086

domovy pro seniory
DD Humburky 1

47
lůžek 9 198 3 420 12 618

odlehčovací služby
Duha 1

8
lůžek 320 564 640 1 874

celkem 7 800 39 304 16 542 57 740

Služby zajišťované poskytovateli s krajskou působností
sociální poradenství kapacita neurčena Tyfloservis / Tyflocentrum

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.

Konkrétní opatření do roku 2009

Vznik nových služeb
raná péče 7 osob Sluníčko / Liberec
NZDM kapacita neurčena

(zaměření na romské děti a mládež)
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Novoměstsko

Správní  obvod  Nové  Město  nad  Metují  leží  ve  východní  části  Královéhradeckého  kraje.  Je 
vklíněn mezi obce správního obvodu Náchod ze severu a obce správního obvodu Dobruška z jihu. 
Na západě sousedí malým územím s obcemi správního obvodu Jaroměř. 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.

Služby zajišťované místními poskytovateli
Typ služby Služeb Kapacita Příjmy (2005, v tisících Kč)

obec kraj uživatel celkové

pečovatelská služba
Oáza 1

119
uživatelů 1 600 100 478 2 210

odlehčovací služby
Oáza 1

6
lůžek 1 503 100 310 1 938

centra denních služeb
Oáza 1

4
uživatelé 259 15 304

denní stacionáře
Nona 1

25
uživatelů 645 1 580 240 2 674

domovy pro seniory
Oáza 1

8
lůžek 466 300 672 2 012

NZDM
Nové Město n/M 1

sociální poradenství
Pomoc všem potřebným 1

1 511
intervencí 30 90 327

celkem 7 4 503 2 170 1 715 9 465

Služby zajišťované poskytovateli s krajskou působností
terénní programy kapacita neurčena Laxus
sociální poradenství kapacita neurčena CSPS

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 její kvalita
Vybudování (dostavba) DD stavebně navázaného na DPD a stávající lůžka DD 
Udržení a podpora informovanosti veřejnosti o sociálních a souvisejících službách
Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých 
Prevence kriminality
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Konkrétní opatření do roku 2009

Změna stávajících služeb
osobní asistence navýšení kapacity (neurčeno) (místní poskytovatel)
pečovatelská služba navýšení kapacity (neurčeno) Oáza (transform. penzionu)

Vznik nových služeb
tísňová péče kapacita neurčena
podpora samostatného bydlení 2 byty Nona
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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.

Služby zajišťované místními poskytovateli
Typ služby Služeb Kapacita Příjmy (2005, v tisících Kč)

obec kraj uživatel celkové

osobní asistence
Sportem p. bar. (od 2006)

pečovatelská služba
Nová Paka, Pecka 2

167
uživatelů 1 010 280 376 1 667

domovy pro seniory
Nová Paka 1

41
lůžek 1 667 500 3 239 8 218

sociální poradenství
Život bez bariér (od 2006)

celkem 3 2 677 780 3 615 9 885

Služby poskytovatelů s krajskou působností
raná péče kapacita neurčena Sluníčko, Liberec
terénní programy kapacita neurčena Laxus
sociální poradenství kapacita neurčena CSPS

Rozvoj služeb – Konkrétní opatření do roku 2009

Změna stávajících služeb
pečovatelská služba navýšení kapacity o 20 PS Nová Paka

(rozšíření působnosti do okolních obcí)
domovy pro seniory navýšení kapacity o 21 lůžek DD Nová Paka
terénní programy navýšení kapacity (neurčeno) Laxus

Vznik nových služeb
odlehčovací služby 2 lůžka DD Nová Paka
domovy se zvl. režimem kapacita neurčena DD Nová Paka 

(odd. klientů se stařeckou demencí)
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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.

Služby zajišťované místními poskytovateli
Typ služby Služeb Kapacita Příjmy (2005, v tisících Kč)

obec kraj uživatel celkové

pečovatelská služba
SSM Rychnov n/K, Vamberk, Kratěnová Solnice, Rokytnice, Potštejn 6

529
uživatelů 5 979 682 1 468 11 774

denní stacionáře
SSM Rychnov n/K, Fch Rychnov n/K, Vamberk 3

31
uživatelů 359 1 621 609 2 839

týdenní stacionáře
Farní charita Rychnov n/K 1

10
lůžek 214 1 621 529 2 614

dom. pro osoby se zdr. p.
ÚSP Domečky, Rokytnice a Kvasiny 3

241
lůžek 44 804 16 136 61 282

chráněné bydlení
Neratov 1

12
lůžek 1 390 344 4 250

soc. terapeutické dílny
Neratov 1

15
uživatelů

azylové bydlení
Emauzy 1

120
uživatelů 350 304 1 125

NZDM
Via Commoda 1

90
uživatelů 213 200 727

soc. akt. pro sen. a zdr. p.
Orion 1

120
uživatelů 72 49 148

sociální rehabilitace
Pferda 1

13
uživatelů 100 50 951

sociální poradenství
Agapé 1

537
uživatelů 151 200 460

celkem 20 7 438 50 568 19 439 86 170

Služby zajišťované poskytovateli s krajskou působností
osobní asistence kapacita neurčena CZP KHK
terénní programy kapacita neurčena Laxus
sociální poradenství kapacita neurčena CSPS (psychologové)

Pro zajištění sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení připadá v úvahu
Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Rozvoj služeb – Vznik nových služeb do roku 2009

domovy se zvláštním režimem 50 lůžek Rokytnice v O. h. (krajské)
 (transformace z ÚSP, pro psychiatrické klienty)
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domovy pro seniory kapacita neurčena Rychnov n/K
 (záleží na potvrzení potřebnosti)
azylový dům 15 bytů (matky s dětmi) Rychnov n/K (nezisk. org.)
osobní asistence děti i dospělí hledání a podpora místních  

poskytovatelů
denní stacionáře navýšení kapacity (neurčeno)
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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.

Služby zajišťované místními poskytovateli
Typ služby Služeb Kapacita Příjmy (2005, v tisících Kč)

obec kraj uživatel celkové

osobní asistence
Farní charita Trutnov 1

4
uživatelé 80 86 16 306

pečovatelská služba
Fch Trutnov, PS Trutnov, Úpice, Rehamedica, Svoboda nad 
Úpou, Malý princ Úpice (od 2006) 6

893
uživatelů 8 239 520 3 574 13 823

centra denních služeb
Malý princ (od 2006)

denní stacionáře
Trutnov 1

21
uživatelů 1 880 2 829

týdenní stacionáře
ÚSP Markoušovice 1

24
lůžek 4 564 881 5 445

chráněné bydlení
ÚSP Hajnice 1

42
lůžek 8 348 2 643 10 991

dom. pro osoby se zdr. p.
ÚSP Hajnice 1

52
lůžek 12 520 3 970 16 490

domovy pro seniory
Trutnov, DD Lampertice, DD Tmavý důl, DD Pilníkov 4

264
lůžek 3 308 26 326 18 333 51 993

azylové bydlení
Most k životu 1

27
lůžek 15 30 203 833

NZDM
Riaps 1

150
uživatelů 345 345

kontaktní centra
Riaps 1

113
uživatelů 354 723

celkem 18 13 522 53 093 29 620 103 778

Služby zajišťované poskytovateli s krajskou působností
raná péče kapacita neurčena Liberec
sociální poradenství kapacita neurčena OPS

Pro zajištění sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení připadá v úvahu
Oblastní nemocnice Trutnov
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
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Rozvoj služeb – Konkrétní opatření do roku 2009

Změna stávajících služeb
domovy pro seniory navýšení kapacity (neurčeno) DD Trutnov
pečovatelská služba navýšení kapacity o 40 PS Trutnov 
 (rozšíření působnosti do okolních obcí)
denní stacionář rozšíření kapacity o 5 Stacionář Trutnov

Vznik nových služeb
odlehčovací služby kapacita neurčena
domovy se zvl. režimem kapacita neurčena (po dostavění d. pro sen.)
osobní asistence kapacita neurčena
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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.

Služby zajišťované místními poskytovateli
Typ služby Služeb Kapacita Příjmy (2006, v tisících Kč)

obec kraj uživatel celkové

pečovatelská služba
Vrchlabí, Fch Hostinné 2

402
uživatelů 2 657 350 4 914 3 646

centra denních služeb
Světlo Vrchlabí 1

14
uživatelů 17 1 218 180 1 784

domovy pro seniory
DD Vrchlabí 1

87
lůžek 11 101 5 790 16 891

raná péče
Světlo (od 2006)

celkem 4 2 674 12 669 10 884 22 321

Služby zajišťované poskytovateli s krajskou působností
osobní asistence kapacita neurčena CZP KHK
terénní programy kapacita neurčena Riaps

Pro zajištění sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení připadá v úvahu
Nemocnice Vrchlabí
Geriatrické centrum Hostinné

Rozvoj služeb – Konkrétní opatření do roku 2009

Změna stávajících služeb
centra denních služeb navýšení kapacity (neurčeno) Světlo (po přestěhování)
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Služby s krajskou působností

Typ služby Služeb Kapacita Příjmy (2005, v tisících Kč)

obec kraj uživatel celkové

osobní asistence
CZP KHK 1

70
uživatelů 1 205 5 787 208 7 621

raná péče
Och HK Sluníčko, Liberec, Rehabilis (od 2006) 2

78
uživatelů 326 735 83 2 194

tlumočnické služby
Svaz neslyšících HK 1

89
uživatelů 200 117

telefonická krizová pomoc
Linka důvěry 1

1 542
hovorů 264 250 519

terénní programy
Laxus, Riaps 2

1 642
intervencí 260 400 1 821

sociální poradenství
OPS, CSPS 2

7 206
intervencí 1 039 1 175 4 600

Rozvoj služeb – Konkrétní opatření do roku 2009

Změna stávajících služeb
osobní asistence rozvoj služby; hledání místních poskytovatelů
raná péče rozvoj služby ve spolupráci s OCh HK (Sluníčko) a SRP Liberec
tlumočnické služby rozvoj  služby,  aby  byla  k  dispozici  pro  celý  kraj  (Svaz  

neslyšících HK)
telefonická krizová pomoc ukončení  služby  z  důvodu  nízké  potřeby  (malé  využití)  

a neplnění krajské role
sociální poradenství zachování  v  závislosti  na  finančním  podílu  obcí  (OPS  HK  

i CSPS HK)
 nepodporovat nové „poradenské“ služby vznikající jako doplněk 

hlavní služby, pro tutéž cílovou skupinu 
azylové domy pro samostatné ženy (nyní pouze pro matky s dětmi)
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Zařízení zřizovaná Královéhradeckým 
krajem

Služby, jejichž zřizovatelem je Královéhradecký kraj, jsou zahrnuty v předchozím textu podle 
místa, v němž jsou poskytovány. Zde uvádíme pro názornost jejich stručný přehled.

Přehled krajem zřizovaných služeb (stav roku 2005)
Typ služby Počet Lůžek Příjmy (tis. Kč)

domovy důchodců 16 1 475 301 166

ústavy sociální péče 10 771 186 313

celkem 26 2 246 487 479

Změna stávajících služeb v horizontu do r. 2009
ÚSP Rokytnice v O. h. změna na domov se zvl. režimem (psychiatričtí klienti)
DD Teplice nad Metují změna na domov se zvl. režimem (alkoholičtí klienti)
DD Police nad Metují humanizace zařízení v návaznosti na akci DD Teplice
DD Albrechtice přístavba traktu pro lidi s Alzheimerovou nemocí
DD Nový Hradec Králové nástavba na křídle A

Typy služeb poskytované krajskými příspěvkovými organizacemi (výhled 2007)
Typ služby Počet Lůžek

domovy se zvláštním režimem 5 254

domovy pro seniory 12 1 21

domovy pro osoby se zdrav. postižením 9 701

chráněné bydlení 2 46

týdenní stacionáře 1 24
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Srovnání služeb 2005 a 2007*

Porovnání  skutečného  stavu  sociálních  služeb  (2005)  a  údajů  předložených  poskytovateli 
v dotačních žádostech pro řízení MPSV (2007).

Typ služby Počet Kapacita Příjmy (v tisících Kč)

2005 2007* rozdíl 2005 2007* rozdíl 2005 2007* rozdíl

osobní asistence
2 8 + 4

74 
uživatelů

155 
uživatelů + 81 7 927 9 943 + 2 016

pečovatelská služba
45 42 - 3

6 628 
uživatelů

7 591 
uživatelů + 963 103 579 132 734 + 29 155

tísňová péče
1 2 + 1

132 
uživatelů

225 
uživatelů + 93 1 641 2 048 + 607

průvodcovské a 
předčitatelské sl. 1 + 1

30 
uživatelů + 30 768 + 768

podpora samostatného 
bydlení 2 + 2

15
lůžek + 15 416 + 416

odlehčovací služby
4 6 + 2

24 
uživatelů

250 
uživatelů + 226 7 285 9 070 + 1 785

centra denních služeb
4 5 + 1

36 
uživatelů

66 
uživatelů + 30 3 240 4 958 + 1718

denní stacionáře
11 14 + 3

241 
uživatelů

279 
uživatelů + 38 20 408 30 748 + 10 340

týdenní stacionáře
2 2

34
lůžek

34
lůžek 8 059 8 717 + 658

domovy pro osoby se 
zdr. postižením 11 11

763
lůžek

753
lůžek - 10 192 922 205 576 + 34 904

domovy pro seniory
31 31

2 187 
lůžek

2 159 
lůžek - 28 435 894 559 572 + 123 678

domovy se zvláštním 
režimem 3 6 + 3

149
lůžek

259
lůžek + 90 29 736 77 489 + 47 753

chráněné bydlení
4 4

65
lůžek

83
lůžek + 18 17 544 21 206 + 3 662

soc. sl. ve zdravot. zař.

raná péče
2 6 + 4

78 
uživatelů

184 
uživatelů + 106 2 194 9 287 + 7 093

telefonická krizová 
pomoc 1 1

1 542
hovorů

3 000
hovorů

+ 1 
458 519 1 528 + 1 009

tlumočnické služby
1 1

89 
uživatelů

150 
uživatelů + 61 117 154 + 37

azylové domy
5 5

216
lůžek

443
lůžek + 228 9 340 13 906 + 4 566

domy na půl cesty
1 3 + 2

8
lůžek

82
lůžek + 74 417 5 225 + 4 808

kontaktní centra
2 2

421 
uživatelů

400 
uživatelů - 21 2 826 2 950 + 124

krizová pomoc 1 566

nízkoprahová denní 
centra 1 1

166 
uživatelů

200 
uživatelů + 34 799 866 + 67
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Typ služby Počet Kapacita Příjmy (v tisících Kč)

nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež 9 10 + 1

1 581 
uživatelů

2 100 
uživatelů + 519 7 872 16 373 + 8 501

noclehárny
1 1

32
lůžek

32
lůžek 2 111 2 347 + 236

služby následné péče
1 + 1

90 
uživatelů + 90 925 + 925

soc. aktiv. pro rodiny 
s dětmi 1 6 + 5

485 
uživatelů

941 
uživatelů + 456 2 843 7 631 + 4 788

soc. aktiv. pro seniory 
a zdrav. post. 1 9 + 8

120 
uživatelů

1 975 
uživatelů

+ 1 
855 148 10 542 + 10 394

soc. terapeutické dílny
1 1

15 
uživatelů

25
uživatelů + 10 1 177 + 1 177

terapeutické komunity

terénní programy
2 2

1 642 
intervencí

400 
intervencí 1 821 2 538 + 717

sociální rehabilitace
1 7 + 6

13 
uživatelů

466
uživatelů + 453 951 6 846 + 5 895

sociální poradenství
6 20 + 14

9 659 
intervencí 5 754 25 928 + 20 174

celkem 154 210 + 55 866 513 1 171 468 + 328 071

* Údaj za rok 2007 představuje souhrn údajů z předložených dotačních žádostí.
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Pokrytí území podle typu služby

Současný stav.

Typ služby Bro Dob DvK Hoř HrK Jar Jič Kos Nách NoP NoM NoB Rych Tru Vrch

osobní asistence K K K K K K K K K M M K

pečovatelská služba M M M M M M M M M M M M M M M

tísňová péče M M

průvod. a předčitat. sl.

podpora samostat. bydl.

odlehčovací služby M M M M

centra denních služeb M M M M M M

denní stacionáře M M M M M M M M M

týdenní stacionáře M M

dom. pro os. se zdr. post. M M M M M M

domovy pro seniory M M M M M M M M M M M M M

domovy se zvl. režimem M M

chráněné bydlení M M M M

soc. sl. ve zdravot. zař.

raná péče K K K K K K K K M/K K

telefonická kriz. pomoc K K K K K K K K K K K K K K K

tlumočnické služby K K K K K K K K K K K K K K K

azylové domy M M M

domy na půl cesty M

kontaktní centra M M

krizová pomoc M

nízkopr. denní centra M

NZDM M M M M M M M

noclehárny M

služby následné péče

soc. aktiv. rodiny s dětmi M

soc. aktiv. seniory a ZP M

soc. terapeutické dílny M

terapeutické komunity

terénní programy K K K K K K K K K K M K

sociální rehabilitace M

sociální poradenství K M K M/K K K K K K M/K K M/K K

M – služba zajišťovaná místním poskytovatelem
K – služba zajišťovaná poskytovatelem s krajskou působností
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Financování sociálních služeb 
pro rok 2007

Z pohledu zajištění sítě sociálních služeb na území kraje je nutné navázat s financováním služeb 
pro rok 2007 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.

Metodika přiřazování finančních prostředků jednotlivým žádostem
Finanční požadavek poskytovatelů sociálních služeb na území kraje v dotačním řízení MPSV ČR 

pro rok 2007 činí  560 mil. Kč.
Směrné číslo MPSV ČR pro Královéhradecký kraj je k 9. 11. 2006 pouze 221 mil. Kč, tedy cca 

40 % požadavku a 48 % celkových disponibilních zdrojů pro Královéhradecký kraj v roce 2006. 
MPSV ČR předpokládá navýšení finančních prostředků pro dotační politiku.

Dotace na sociální služby v Královéhradeckém kraji v roce 2006
Určení dotace Výše dotace (v tisících Kč) Podíl na celkové výši 

vztah ke kraji 340 017 72 %

dotace na DD obcí 49 315 10,6 %

dotace na ÚSP obcí 1 010 *

dotace na NNO (péče) 55 089 11,6 %

dotace NNO (prevence)  26 120 5,5 %

celkem 471 000 100 %
* Započteno s předchozím řádkem (DD + ÚSP obcí)

Základní  metodou  pro  rozdělení  finančních  prostředků  na  rok  2007  je  možnost  uspokojit 
poskytovatele  odpovídajícím  procentním  vyjádřením  podílu  jednotlivých  dotací  z roku  2006 
ve prospěch směrného čísla stanoveného pro rok 2007, a to bez ohledu na výši směrného čísla 
pro Královéhradecký kraj. 

Procentní výpočet ke směrnému číslu 221 mil. Kč pro rok 2007
Určení dotace Výše dotace odvozená 

od směrného čísla (v mil. Kč)
Podíl 

na směrném čísle

vztah ke kraji 159,1 72 %

dotace na DD obcí 23,4 10,6 %

dotace na ÚSP obcí * *

dotace na NNO (péče) 25,6 11,6 %

dotace NNO (prevence)  12,2 5,5 %

směrné číslo / celkem 221 100 %
* Započteno s předchozím řádkem (DD + ÚSP obcí)
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Následující návrh určuje přerozdělení dotace ze státního rozpočtu poskytnuté MPSV ČR tak, aby 
se zachovaly historické souvztažnosti:

Celkové  objemy  pro  jednotlivé  oblasti  služeb  se  přerozdělí  mezi  jednotlivé  poskytovatele 
spadající pod shora uvedené oblasti tak, že se zachová podobný procentní poměr jejich participace 
na příslušné sumě za danou oblast. 

Zároveň  je  možné  diferencovat  v rámci  těchto  oblastí  poskytovatele  dle  dosažených  bodů 
z hodnocení  kvality  služby,  potřebnosti  služby  z pohledu  místní  úrovně  (místního)  plánu, 
spoluúčasti uživatelů na financování služeb a dalších donátorů. 

V rámci  přerozdělování  v jednotlivých  oblastech   je  již  možné  brát  v potaz  požadavky 
jednotlivých poskytovatelů na rok  2007 s tím, že prvotně se navrhuje seškrtat nepřirozené a chybné 
finanční  požadavky.  Teprve  poté  by  mělo  dojít  k přerozdělení  reálných  požadavků  ve  vztahu 
k historické  participaci  poskytovatele  na  veřejných  zdrojích  se  zapojením bodového  hodnocení 
kvality a potřebnosti jednotlivých projektů. 

Vzhledem k tomu, že nebudou v roce 2007 podpořeni všichni poskytovatelé služeb, kteří byli 
podpoření v roce 2006, je určeno ušetřené finanční prostředky přerozdělit mezi rozvojové služby, 
zejména  poskytovatele  terénních  služeb  měst  a  obcí  a  další  poskytovatele  zaznamenané  jako 
prioritní z pohledu rozvoje v komunitních plánech měst a obcí (kraje).

 Další finanční prostředky je možné ušetřit  z velkých projektů, které v roce 2006 čerpaly více 
finančních  prostředků,  než  žádají  pro  rok  2007.  V případě  nedostatku finančních prostředků je 
možné snížit participaci všech oblastí o určité procentní body, nejvýše však o 1 procento.  

Finanční zdroje  Královéhradeckého kraje ve výši 25 mil. Kč (grantové a dílčí programy) by 
měly dílčím způsobem participovat na dofinancování jednotlivých projektů všech poskytovatelů 
sociálních  služeb,  prioritně  poté  neziskových  organizací,  prokáží-li  však,  že  jsou  skutečně 
potřebnými službami a získají-li odpovídající finanční prostředky od dalších donátorů.

Financování služeb s ohledem na spoluúčast uživatelů

S účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, získávají lidé tzv. závislí na pomoci 
jiné osoby finanční prostředky na úhradu potřebných sociálních služeb (příspěvek na péči).

Výše příspěvku na péči k 1. 1. 2007 (v Kč / měsíc)
Stupeň závislosti do 18 let věku nad 18 let věku

I. - lehká 3 000,- 2 000,-

II. - středně těžká 5 000,- 4 000,-

III. - těžká 9 000,- 8 000,-

IV. - úplná 11 000,- 11 000,-

Zároveň budou uživatelé hradit tzv. hotelové služby (strava, ubytování). Maximální výši těchto 
úhrad stanoví prováděcí předpis k zákonu o sociálních službách. Činí max. 140,-Kč za celodenní 
stravu,  160,-Kč za ubytování.  V případě poskytování  pečovatelských a  asistenčních služeb poté 
max. 85,-Kč za hodinu.
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Na základě těchto údajů se jako východisko pro posuzování dotačních žádostí  poskytovatelů 
sociálních služeb stanoví minimální spoluúčast uživatele na financování služby pro dotační řízení 
na rok  2007 v této výši:

Druh služby Minimální úhrada 
uživatele (Kč za měsíc)

domovy pro seniory, dom. pro osoby se ZP, dom. se zvláštním. režimem 10 000,-

chráněné bydlení 8 000,-

stacionáře 4 000,-

osobní asistence 4 000,-

pečovatelská služba 500,-
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