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      III...            ÚÚÚVVVOOODDD                        
 
 
Zpracování Plánu rozvoje sociálních služeb pro správní území města Jičín na období let  
2019 – 2021, (dále jen Plán rozvoje sociálních služeb) je součástí projektu „Rozvoj 
regionálního partnerství v sociální oblasti  na území obcí Královéhradeckého kraje, který je 
realizován Královéhradeckým krajem. 
 
Plán rozvoje sociálních služeb:  
 
 Zahrnuje území 77 obcí (dále jen správní území města Jičín):   

Jičín, Bačalky, Běchary, Brada-Rybníček, Březina, Budčeves, Bukvice, Butoves, Bystřice, 
Češov, Dětenice, Dílce, Dolní Lochov, Dřevěnice, Holín, Cholenice, Choteč, Chyjice, Jičíněves, 
Jinolice, Kacákova Lhota, Kbelnice, Kněžnice, Konecchlumí, Kopidlno, Kostelec, Kovač, 
Kozojedy, Kyje, Lázně Bělohrad, Libáň, Libošovice, Libuň, Lužany, Markvartice, Mladějov, 
Mlázovice, Nemyčeves, Ohařice, Ohaveč, Osek, Ostružno, Podhradí, Podůlší, Radim, 
Rokytňany, Samšina, Sběř, Sedliště, Sekeřice, Slatiny, Slavhostice, Soběraz, Sobotka, Staré 
Hrady, Staré Místo, Střevač, Svatojanský Újezd, Šárovcova Lhota, Třtěnice, Tuř, Údrnice, 
Újezd pod Troskami, Úlibice, Valdice, Veliš, Vitiněves, Volanice, Vrbice, Vršce, Vysoké 
Veselí, Zámostí – Blata, Zelenecká Lhota, Železnice, Žeretice, Židovice a Žlunice. 

 
 Je výsledkem komunitního plánování sociálních služeb ve správním území města Jičín,      

tj. procesu aktivního zjišťování potřeb osob v oblasti sociálních služeb ve výše uvedeném 
území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů. 

 
 Byl zpracován z údajů zjištěných v průběhu komunitního plánování sociálních služeb 

v období let 2017 - 2018, které byly zpracovány do těchto brožur: 
- Sociálně – demografické údaje o správním území PO3 Jičín, 
- Popis a analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území města Jičín, 
- Potřeby poskytování sociálních služeb ve správním území PO3 Jičín, 
- Priority rozvoje sociálních služeb ve správním území PO3 Jičín. 

 
 Odpovídá místním podmínkám a potřebám osob, které se ocitly v nepříznivé sociální 

situaci a tuto situaci nejsou schopny řešit bez pomoci sociální služby. 
 
 Stanovuje potřeby a krátkodobé cíle rozvoje sociálních služeb ve výše uvedeném území. 
 
 Přispívá k zajištění všech potřebných sociálních služeb ve výše uvedeném území. 
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IIIIII...         PPPRRRŮŮŮBBBĚĚĚHHH      KKKOOOMMMUUUNNNIIITTTNNNÍÍÍHHHOOO      PPPLLLÁÁÁNNNOOOVVVÁÁÁNNNÍÍÍ               

SSSOOOCCCIIIÁÁÁLLLNNNÍÍÍCCCHHH      SSSLLLUUUŽŽŽEEEBBB   
 

 
Komunitní plánování sociálních služeb ve správním území města Jičín (dále jen  
KP PO3 Jičín) bylo realizováno v období let 2017 a 2018. 
 
 V tomto období: 
 
 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (dále jen odbor) zjistil základní sociálně – demografické 

údaje o správním území města Jičín. Odbor tyto údaje zpracoval do brožury „Sociálně  
– demografické údaje o správním území PO3 Jičín.  

 Odbor zjistil dotazníkovým šetřením u zástupců organizací poskytujících sociální služby údaje  
o registrovaných sociálních službách poskytovaných ve správním území města Jičín. Odbor 
tyto údaje zpracoval do brožury „Popis a analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním 
území města Jičín“. 

 Odbor provedl průzkum potřeb poskytování sociálních služeb ve správním území města Jičín  
u  zástupců uživatelů sociálních služeb, u sociálních pracovníků Městského úřadu Jičín 
vykonávající sociální práci a u zástupců poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, 
vycházející ze zjištěné poptávky osob žijících ve správním území města Jičín po sociálních 
službách. Jednotlivé pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb na svých 4 
jednáních zpracovaly návrh potřeb poskytování sociálních služeb osobám ohroženým sociálním 
vyloučením a osobám sociálně vyloučeným, žijícím na území obce s rozšířenou působností 
Jičín vycházející z údajů zjištěných výše uvedeným průzkumem. Odbor dle pracovními 
skupinami zpracovaného návrhu potřeb poskytování sociálních služeb zpracoval brožuru 
"Potřeby poskytování sociálních služeb ve správním území PO3 Jičín".  

 Odbor z údajů uvedených ve výše uvedených brožurách a dle možnosti zajištění finančních 
zdrojů (zejména financí poskytovaných z veřejných rozpočtů) na úhradu výdajů spojených  
s poskytováním sociálních služeb, zpracoval návrh priorit rozvoje sociálních služeb pro 
správním území města Jičín. Pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb 
projednaly výše uvedený návrh a stanovily priority rozvoje sociálních služeb pro správním 
území města Jičín. 

 Odbor pracovními skupinami stanovené priority rozvoje sociálních služeb pro správním území 
města Jičín zapracoval do brožury „Priority rozvoje sociálních služeb ve správním území PO3 
Jičín.  

 Odbor zpracoval návrh Plánu rozvoje sociálních služeb. 

 Návrh „Plánu rozvoje sociálních služeb“ byl projednán a připomínkován zástupci obcí, 
organizací poskytujících sociální služby ve správním území města Jičín a zástupci 
Královéhradeckého kraje. 

 Po zapracování připomínek odbor zpracoval Plán rozvoje sociálních služeb k jeho schválení  
v Radě a Zastupitelstvu města Jičín.  

 
 
 
 
 
 
 



4 
 

IIIIIIIII...      ZZZÁÁÁKKKLLLAAADDDNNNÍÍÍ      SSSOOOCCCIIIÁÁÁLLLNNNĚĚĚ   –––      DDDEEEMMMOOOGGGRRRAAAFFFIIICCCKKKÉÉÉ   

ÚÚÚDDDAAAJJJEEE      OOO      SSSPPPRRRÁÁÁVVVNNNÍÍÍMMM      ÚÚÚZZZEEEMMMÍÍÍ      MMMĚĚĚSSSTTTAAA      JJJIIIČČČÍÍÍNNN   
 

 
Uvedené základní sociálně - demografické údaje o správním území města Jičín byly zjištěny 
v průběhu měsíce května 2018 z evidencí vedených Úřadem práce v Jičíně, Českým statistickým 
úřadem a z evidence vedené na MěÚ Jičín, odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 
 

 

Základní demografické údaje o správním území města Jičín 

Okres Jičín 

Kraj Královéhradecký 

Obecní úřad obce s rozšířenou 
působností 

Městský úřad Jičín 

Pověřené obecní úřady Městský úřad Jičín 

 Městský úřad Sobotka 

 Městský úřad Kopidlno 

 Městský úřad Lázně Bělohrad 

Počet měst a obcí ve správním území 
města Jičín 

77 

 
 

Počet obyvatel ve správním území města Jičín 

Počet obyvatel celkem 
Údaje z evidence obyvatel 

Rok 2013 Rok 2017 

46 319 46 564 

Počet obyvatel podle pohlaví  
Muži 22 899 22 979 

Ženy 23 420 23 585 

Počet obyvatel podle věku  0 - 14 6 936 7 335 

 15 - 19 2 177 2 116 

 20 - 29 5 756 5 219 

 30 - 59 19 634 19 131 

 60 - 64 3 433 3 415 

 65 - 74 4 893 5 795 

 75 a starší 3 490 3 553 
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Obce a města ve správním území města Jičín a jejich rozdělení do spádových území, pro 
komunitní plánování sociálních služeb  

Počet spádových území 8 

Jednotlivá spádová území Území města Jičín 

 Území města Sobotka 

 Území města Kopidlno 

 Území města Libáň 

 Území obce Jičíněves 

 Území  města Vysoké Veselí 

 Území města Železnice 

 Území městyse Mlázovice 

Obce a města ve spádovém území 
města Jičín Jičín, Brada – Rybníček, Březina, Dílce, Dolní Lochov, 

Dřevěnice, Holín, Kacákova Lhota, Kbelnice, Konecchlumí, 
Kovač, Lužany, Ohaveč, Ostružno, Podhradí, Staré Místo, 
Tuř, Úlibice, Valdice, Vitiněves 

Obce a města ve spádovém území 
města Sobotka Sobotka, Libošovice, Markvartice, Mladějov, Ohařice, 

Osek, Samšina, Zámostí - Blata 

Obce a města ve spádovém území 
města Kopidlna Kopidlno, Běchary, Budčeves, Cholenice, Slavhostice, 

Vršce, Židovice 

Obce a města ve spádovém území 
města Libáně Libáň, Bačalky, Bystřice, Dětenice, Rokytňany, Sedliště, 

Staré Hrady, Údrnice, Zelenecká Lhota 

Obce a města ve spádovém území 
obce Jičíněves Jičíněves, Bukvice, Češov, Chyjice, Kostelec, Nemyčeves, 

Slatiny, Střevač, Veliš 

Obce a města ve spádovém území 
města Vysoké Veselí Vysoké Veselí, Butoves, Kozojedy, Sběř, Sekeřice, 

Třtěnice, Volanice, Vrbice, Žeretice, Žlunice 

Obce a města ve spádovém území 
městyse Mlázovice Mlázovice, Choteč, Lázně Bělohrad, Svatojánský Újezd, 

Šárovcova Lhota 

Obce a města ve spádovém území 
města Železnice Železnice, Jinolice, Kněžnice, Kyje, Libuň, Podůlší, Radim, 

Soběraz, Újezd pod Troskami 
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Základní  sociálně - demografické údaje o správním území města Jičín 

Počet přiznaných a vyplácených dávek pomoci v hmotné nouzi   
ve správním území města Jičín2)  -  prosinec 2017  

(Údaje od Úřadu práce ČR krajské pobočky Hradec Králové, kontaktního pracoviště Jičín)  

Počet dávek celkem 324 

Z toho Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádné příspěvky 

225 88 11 

Vyplacené dávky v Kč celkem 1 282 854 

Z toho Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádné příspěvky 

925 604 324 396 32 854 

2)         dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 
 

Počet přiznaných a vyplácených příspěvků na péči ve správním území města Jičín3)  -  
prosinec 2017  

 

Počet přiznaných a vyplácených příspěvků na péči 1 763 

Vyplácené příspěvky na péči v Kč 10 125 280 

3)         dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
 

Nezaměstnanost v okrese Jičín k 31. 12. 2017 
 
Počet uchazečů o zaměstnání  

Počet osob celkem 1 154 

 Ženy 576 

Muži 578 

Osoby se zdravotním postižením 228 

Osoby bez zaměstnání do 3 měsíců 561 

Osoby bez zaměstnání 3 – 5 měsíců 220 

Osoby bez zaměstnání 5 – 9 měsíců 93 

Osoby bez zaměstnání 9 – 12 měsíců 54 

Osoby bez zaměstnání 12 – 24 měsíců 73 

Osoby bez zaměstnání nad 24 měsíců 153 

Míra nezaměstnanosti 2,1 % 
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IIIVVV...         PPPOOOPPPIIISSS      AAA      AAANNNAAALLLÝÝÝZZZAAA      SSSOOOCCCIIIÁÁÁLLLNNNÍÍÍCCCHHH      SSSLLLUUUŽŽŽEEEBBB         

PPPOOOSSSKKKYYYTTTOOOVVVAAANNNÝÝÝCCCHHH   VVVEEE      SSSPPPRRRÁÁÁVVVNNNÍÍÍMMM      ÚÚÚZZZEEEMMMÍÍÍ         

MMMĚĚĚSSSTTTAAA      JJJIIIČČČÍÍÍNNN   
 
 

SOCIÁLNÍ  SLUŽBY  PRO  ZDRAVOTNĚ  POSTIŽENÉ 
DĚTI  A  MLÁDEŽ 
 
 

 DENNÍ  STACIONÁŘ  APROPO 

 Údaje o organizaci poskytující službu 

Organizace  poskytující sociální  službu:  APROPO Jičín, o.p.s. 

Adresa poskytované sociální služby: Jičín, Soudná 13 a Vrchlického 823 

Adresa organizace:  Jičín, Soudná 15 

Ředitelka:            Bc. Jitka Králová 

 Údaje o poskytované sociální službě   

 Název služby:   denní stacionář 

 Druh služby:  služba sociální péče 

 Forma služby: ambulantní 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby:  

Služba je poskytována zdravotně postiženým osobám od 6 do 55 let věku s mentálním, 

tělesným a kombinovaným postižením.  

 Služba zahrnuje: 

a) základní činnosti stanovené zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, 

b) ostatní činnosti: Canisterapie, hipoterapie, fyzioterapie pobytové akce atd. 

 Provozní doba: celoročně, pondělí – pátek   6:30 – 16:00 hod. (každý 1. pátek v 
měsíci do 13:30 hod.). 

 Kapacita služby v roce 2018 
Celková kapacita sociální služby: (počet osob) 32  

Okamžitá kapacita sociální služby: (počet osob)  32 

Denní kapacita sociální služby: (počet osob) 43 

Měsíční časová kapacita sociální služby (poskytování činností služby v hod.)                            1 409 

Roční časová kapacita sociální služby (poskytování činností služby v hod.) 16 908 

Stanovená měsíční časová kapacita na 1 pracovní úvazek pracovníka 
vykonávajícího přímou práci (poskytování činností služby v hod.) 

100 

Stanovená roční časová kapacita na 1 pracovní úvazek pracovníka 
vykonávajícího přímou práci (poskytování činností služby v hod.) 

1 200 
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 Personální zajištění služby a počet hodin poskytnutých činností služby v roce 2018 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Pracovníci celkem 57 20,41 17 330 

Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě pracovní smlouvy: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Pracovníci vykonávající činnosti 
služby celkem 

30 16,02 16 830 

Z toho 

Sociální pracovníci 5 2,25 450 

Pracovníci v sociálních službách 24 13,05 15 660 

Ostatní odborní pracovníci  1 0,72 720 

Ostatní pracovníci celkem 8 3,635 X 

Z toho 

Vedoucí pracovníci 3 1,25 X 

Administrativní pracovníci 4 2,16 X 

Ostatní pracovníci  1 0,225 X 

Pracovníci celkem 38 19,655 16 830 

Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě DPP a DPČ: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby  

Pracovníci v sociálních službách 8 0,15 180 

Ostatní odborní pracovníci  2 0,17 320 

Administrativní pracovníci 2 0,1 X 

Ostatní pracovníci  7 0,335 X 

Pracovníci celkem 19 0,755 500 

 Regionální působnost služby v roce 2018 

Služba zajišťuje potřeby osob žijících ve správním území města Jičín tj. v 77 městech 
a obcích uvedených na str. 2. 

Počet uživatelů, kterým je služba poskytována dle místa jejich trvalého pobytu:  

Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín 
Královéhradecký kraj 
(mimo PO3) 

Ostatní Celkem 

Počet uživatelů 41 7 4 52 
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 Financování služby v roce 2018 

Výdajová položka Výdaje v Kč  

Provozní výdaje celkem 2 533 276 

Osobní výdaje celkem 8 870 654 

Z toho 

Mzdové výdaje 6 640 444 

Z toho 

Mzdové výdaje sociální pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách 

4 909 792 

Mzdové výdaje další odborní pracovníci 357 850 

Mzdové výdaje ostatní pracovníci 1 372 802 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 2 230 210 

Ostatní výdaje 112 370 

Celkové výdaje na realizaci činností sociální služby 11 516 300 
 

Zdroje financování Příjmy v Kč  

Příjmy od uživatelů služby 1 209 896 

Ostatní příjmy z vlastní činnosti včetně hospodářské činnosti  222 504 

Dotace MPSV 7 940 076 

Dotace KHK 243 380 

Dotace město Jičín 1 300 000 

Dotace ostatní obce 113 000 

Dotace ze strukturálních fondů EU včetně IP KHK  118 774 

Dary a příspěvky od sponzorů a nadací 306 704 

Ostatní příjmy 61 966 

Celkové příjmy na realizaci sociální služby 11 516 300 

 

 OSOBNÍ  ASISTENCE  APROPO 
 Údaje o organizaci poskytující službu 

Organizace  poskytující sociální  službu:  APROPO Jičín, o.p.s. 

Adresa organizace:  Jičín, Soudná 15 

Ředitelka:            Bc. Jitka Králová 

 Údaje o poskytované sociální službě   
 Název služby:   osobní asistence 

 Druh služby:  služba sociální péče 

 Forma služby: terénní 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby:  

Služba je poskytována zdravotně postiženým osobám  od 3 do 55 let věku s mentálním, 

tělesným a kombinovaným postižením.  

 Služba zahrnuje: 
a) základní činnosti stanovené zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, 

b) fakultativní a ostatní činnosti: masáže, canisterapie, fyzioterapie a pobytové akce. 
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 Provozní doba: celoročně, nepřetržitě 24 hodin denně. 
 Kapacita služby v roce 2018 

Celková kapacita sociální služby: (počet osob) 8 

Okamžitá kapacita sociální služby: (počet osob)  8 

Denní kapacita sociální služby: (počet osob) 8 

Měsíční časová kapacita sociální služby (poskytování činností služby v hod.)                            692 

Roční časová kapacita sociální služby (poskytování činností služby v hod.) 8 304 

Stanovená měsíční časová kapacita na 1 pracovní úvazek pracovníka 
vykonávajícího přímou práci (poskytování činností služby v hod.) 

100 

Stanovená roční časová kapacita na 1 pracovní úvazek pracovníka 
vykonávajícího přímou práci (poskytování činností služby v hod.) 

1 200 

 Personální zajištění služby a počet hodin poskytnutých činností služby v roce 2018 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Pracovníci celkem 53 8,7 9 024 

Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě pracovní smlouvy: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby  

Pracovníci vykonávající činnosti 
služby celkem 

31 6,82 7 824 

Z toho 

Sociální pracovníci 5 0,9 0 

Pracovníci v sociálních službách 26 5,92 7104 

Ostatní odborní pracovníci   1 0,72 720 

Ostatní pracovníci celkem 8 0,76 X 

Z toho 

Vedoucí pracovníci 3 0,35 X 

Administrativní pracovníci 4 0,37 X 

Ostatní pracovníci  1 0,04 X 

Pracovníci celkem 39 7,58 7 824 
 

Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě DPP a DPČ: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby  

Pracovníci v sociálních službách 9  1 1 200 

Administrativní pracovníci 2 0,05 X 

Ostatní pracovníci  3 0,07 X 

Pracovníci celkem 14 1,12 1 200 
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 Regionální působnost služby v roce 2018 

Služba zajišťuje potřeby osob žijících ve správním území města Jičín tj. v 77 městech 
a obcích uvedených na str. 2. 

Počet uživatelů, kterým je služba poskytována dle místa jejich trvalého pobytu:  

Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín 
Královéhradecký kraj 
(mimo PO3) 

Ostatní Celkem 

Počet uživatelů 27 7 5 39 

 Financování služby v roce 2018 

Výdajová položka Výdaje v Kč  

Provozní výdaje celkem 299 671 

Osobní výdaje celkem 3 780 158 

Z toho 

Mzdové výdaje 2 864 956 

Z toho 

Mzdové výdaje sociální pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách 

2 573 184 

Mzdové výdaje další odborní pracovníci 0 

Mzdové výdaje ostatní pracovníci 291 772 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 915 202 

Ostatní výdaje 28 688 

Celkové výdaje na realizaci činností sociální služby 4 108 517 
 

Zdroje financování Příjmy v Kč  

Příjmy od uživatelů služby 467 294 

Dotace MPSV 3 142 589 

Dotace Královéhradecký kraj 104 721 

Dotace město Jičín 300 000 

Dotace ostatní obce 46 000 

Dotace ze strukturálních fondů EU včetně IP KHK  37 505 

Dary a příspěvky od sponzorů a nadací 10 000 

Ostatní příjmy 408 

Celkové příjmy na realizaci sociální služby 4 108 517 

 

 RANÁ  PÉČE  LIBEREC 

 Údaje o organizaci poskytující službu  

 Organizace  poskytující sociální  službu:   Centrum LIRA, z.ú., Liberec 

 Adresa organizace:        Matoušova 406, Liberec 

 Ředitelka:            PaedDr. Alexandra Bečvářová 

 Údaje o poskytované sociální službě  

 Název služby:   raná péče 

 Druh služby:  služba sociální prevence 

 Forma služby: terénní a ambulantní 
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 Cílová skupina uživatelů sociální služby:  

Služba je poskytována rodinám se zrakově postiženým dítětem, rodinám s dítětem 

s kombinovaným zdravotním postižením a s poruchou autistického spektra ohroženým na 

vývoji, a to od narození do sedmi let věku. 

 Služba zahrnuje:  

a) základní činnosti stanovené zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, 

b) fakultativní a ostatní činnosti: pobytové kurzy pro rodiny se zdravotně postiženými 
dětmi a posouzení zrakových funkcí pro rodiny dětí, kterým není služba poskytována. 

 Provozní doba: pondělí - pátek:   7:00 – 19:00 hod.  

 Kapacita služby v roce 2018 

Celková kapacita sociální služby: (počet osob) 4 ambulantní a 10 terénní 

Okamžitá kapacita sociální služby: (počet osob)  4 ambulantní a 10 terénní 

Denní kapacita sociální služby: (počet osob) 6 ambulantní a 15 terénní 

Měsíční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.)                             

270 

Roční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.) 

3 240 

Stanovená měsíční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

70 

Stanovená roční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

4 ambulantní a 10 terénní 

 Personální zajištění služby a počet hodin poskytnutých činností služby v roce 2018 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Pracovníci celkem 21 4,95 3 874 

Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě pracovní smlouvy: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby  

Pracovníci vykonávající činnosti  
služby celkem 

13 4,20 3 528 

Z toho 

Sociální pracovníci 13 4,20 3 528 

Ostatní pracovníci celkem 3 0,50 X 

Z toho 

Vedoucí pracovníci 1 0,10 X 

Administrativní pracovníci 2 0,40 X 

Pracovníci celkem 16 4,70 3 528 
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Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě DPP a DPČ: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby  

Ostatní odborní pracovníci 4 0,15 346 

Administrativní pracovníci 1 0,1 X 

Pracovníci celkem 5 0,25 346 

 Regionální působnost služby v roce 2018 

Služba zajišťuje potřeby osob žijících v Libereckém a Královéhradeckém kraji. 

Počet uživatelů, kterým je služba poskytována dle místa jejich trvalého pobytu:  

Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín 
Královéhradecký kraj 
(mimo PO3) 

Liberecký 
kraj 

Celkem 

Počet uživatelů 12 60 212 284 

 Financování služby v roce 2018 
Výdajová položka Výdaje v Kč  

Provozní výdaje celkem 1 069 000 

Osobní výdaje celkem 2 381 000 

Z toho 

Mzdové výdaje 1 776 888 

Z toho 

Mzdové výdaje sociální pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách 

1 627 000 

Mzdové výdaje další odborní pracovníci 0 

Mzdové výdaje ostatní pracovníci 149 000 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 604 112 

Ostatní výdaje 0 

Celkové výdaje na realizaci činností sociální služby 3 450 000 
 

Zdroje financování Příjmy v Kč  

Dotace MPSV 2 968 440 

Dotace město Jičín 50 000 

Dotace ostatní obce 88 000 

Dary a příspěvky od sponzorů a nadací 343 560 

Celkové příjmy na realizaci sociální služby 3 450 000 
 

 RANÁ  PÉČE  HRADEC KRÁLOVÉ  

 Údaje o organizaci poskytující službu  

 Organizace  poskytující sociální  službu:   Oblastní charita Hradec Králové 

 Adresa poskytované sociální služby: Karla IV. 1222, Hradec Králové 

 Adresa organizace:        Komenského 266, Hradec Králové 

 Ředitel:            Mgr. Vojtěch Šůstek 
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 Údaje o poskytované sociální službě  
 Název služby:   raná péče 

 Druh služby:  služba sociální prevence 

 Forma služby: terénní a ambulantní 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby:  
Služba je poskytována rodinám s dítětem s mentálním, tělesným, zrakovým  
a kombinovaným zdravotním postižením, ohroženým na vývoji, a to od narození do sedmi 
let věku. 

 Služba zahrnuje: 
a) základní činnosti stanovené zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, 

b) fakultativní a ostatní činnosti: hipoterapie chirofonetika, psychorehabilitační pobyty, 
přednášky a workshopy. 

 Provozní doba: pondělí – pátek: 8:00 – 16:30 hod. 

 Kapacita služby v roce 2018 
 

Celková kapacita sociální služby: (počet osob) 100 

Okamžitá kapacita sociální služby: (počet osob)  6 

Denní kapacita sociální služby: (počet osob) 12 

Měsíční časová kapacita sociální služby (poskytování činností služby v hod.)                            336 

Roční časová kapacita sociální služby (poskytování činností služby v hod.) 4 032 

Stanovená měsíční časová kapacita na 1 pracovní úvazek pracovníka 
vykonávajícího přímou práci (poskytování činností služby v hod.) 

70 

Stanovená roční časová kapacita na 1 pracovní úvazek pracovníka 
vykonávajícího přímou práci (poskytování činností služby v hod.) 

840 

 Personální zajištění služby a počet hodin poskytnutých činností služby v roce 2018 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Pracovníci celkem 17 6,735 4 155 

Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě pracovní smlouvy: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby  

Pracovníci vykonávající činnosti 
služby celkem 

6 5,5 4 136 

Z toho 

Sociální pracovníci 1 1 752 

Ostatní odborní pracovníci 5 4,5 3 384 

Ostatní pracovníci celkem 10 1,225 X 

Z toho 

Vedoucí pracovníci 1 0,1 X 
Administrativní pracovníci 7 0,9 X 
Ostatní pracovníci 2 0,225 X 

Pracovníci celkem 16 6,725 4 136 
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Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě DPP a DPČ: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby  

Ostatní odborní pracovníci 1 0,01 19 

Pracovníci celkem 1 0,01 19 

 Regionální působnost služby v roce 2018 
Služba zajišťuje potřeby osob žijících v  Královéhradeckém kraji. 

Počet uživatelů, kterým je služba poskytována dle místa jejich trvalého pobytu:  

Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín Královéhradecký kraj  Ostatní Celkem 

Počet uživatelů 10 118 0 128 

 Financování služby v roce 2018 
Výdajová položka Výdaje v Kč  
Provozní výdaje celkem 1 429 000 
Osobní výdaje celkem 3 253 587 

Z toho 

Mzdové výdaje 2 372 975 

Z toho 

Mzdové výdaje sociální pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách 

352 859 

Mzdové výdaje další odborní pracovníci 1 547 141 

Mzdové výdaje ostatní pracovníci       472 975 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 806 812 

Ostatní výdaje 73 800 

Celkové výdaje na realizaci činností sociální služby 4 682 587 
 

Zdroje financování Příjmy v Kč  
Dotace MPSV 3 289 470 

Dotace Královéhradecký kraj 500 000 

Dotace město Jičín 60 000 

Dotace ostatní obce 324 000 

Dotace ze strukturálních fondů EU včetně IP KHK  30 000 

Dary a příspěvky od sponzorů a nadací 400 000 

Ostatní příjmy 79 117 

Celkové příjmy na realizaci sociální služby 4 682 587 
 

 

SOCIÁLNÍ  SLUŽBY  PRO  DĚTI  A  MLÁDEŽ 
 

 NÍZKOPRAHOVÉ  ZAŘÍZENÍ  PRO  DĚTI  A  MLÁDEŽ  

-  NÍZKOPRAHOVÝ  KLUB  EXIT 

 Údaje o organizaci poskytující službu  

 Organizace  poskytující sociální  službu:   Oblastní charita Jičín 

 Adresa organizace a poskytované sociální služby: Na Jihu 553, Jičín 
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 Údaje o poskytované sociální službě  

 Název služby:   nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
 Druh služby:  služba sociální prevence 
 Forma služby: ambulantní 
 Cílová skupina uživatelů sociální služby:  
Služba je poskytována dětem a mládeži od 9 do 26 let věku, kteří jsou  ohroženy nebo 
zasaženy společensky nežádoucími jevy. 
 

 Služba zahrnuje: 
a) základní činnosti stanovené zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, 
b) fakultativní a ostatní činnosti: volnočasové vyžití  – výlety a sportování na hřišti. 
 Provozní doba:    pondělí, úterý, čtvrtek a pátek: 13:30 – 18:00 hod.; v době letních 

prázdnin 12:00 – 16:30 hod. 

 Kapacita služby v roce 2018 

Celková kapacita sociální služby: (počet osob) 20 

Okamžitá kapacita sociální služby: (počet osob)  20 

Denní kapacita sociální služby: (počet osob) 50 

Měsíční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.)                             

140 

Roční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.) 

1 680 

Stanovená měsíční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

70 

Stanovená roční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

840 

 Personální zajištění služby a počet hodin poskytnutých činností služby v roce 2018 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Pracovníci celkem 13 2,938 1 924 

Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě pracovní smlouvy: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Pracovníci vykonávající činnosti 
sociální služby celkem 

4 2,29 1 924 

Z toho 

Sociální pracovníci 3 2,25 1890 

Pracovníci v sociálních službách 1 0,04 34 

Ostatní pracovníci celkem 7 0,645 X 

Z toho 

Vedoucí pracovníci 4 0,426 X 

Administrativní pracovníci 3 0,219 X 

Pracovníci celkem 11 2,935 1 924 
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Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě DPP a DPČ: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Administrativní pracovníci 2 0,003 X 

Pracovníci celkem 2 0,003 X 

 Regionální působnost služby v roce 2018 

Služba zajišťuje potřeby osob žijících ve správním území města Jičín tj. v 77 městech 
a obcích uvedených na str. 2. 

Počet uživatelů, kterým je služba poskytována dle místa jejich trvalého pobytu:  

Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín 
Královéhradecký kraj 
(mimo PO3) 

Ostatní Celkem 

Počet uživatelů 46 0 0 46 

 Financování služby v roce 2018 
Výdajová položka Výdaje v Kč  
Provozní výdaje celkem 236 944 
Osobní výdaje celkem 1 179 537,20 

Z toho 

Mzdové výdaje 881 146,40 

Z toho 

Mzdové výdaje sociální pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách 

638 120 

Mzdové výdaje další odborní pracovníci 0 

Mzdové výdaje ostatní pracovníci 243 026,40 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 298 390,80 

Ostatní výdaje 5 000 

Celkové výdaje na realizaci činností sociální služby 1 421 481,20 

Zdroje financování Příjmy v Kč  
Dotace MPSV 1 174 500 

Dotace město Jičín 250 000 

Dary a příspěvky od sponzorů a nadací 5 000 

Celkové příjmy na realizaci sociální služby 1 429 500 
 
 

SOCIÁLNÍ  SLUŽBY  PRO  RODINY  S  DĚTMI 

 

 MANŽELSKÁ A RODINNÁ PORADNA JIČÍN  

 Údaje o organizaci poskytující službu  

 Organizace  poskytující sociální  službu:   Centrum sociální pomoci a služeb 
o.p.s., Hradec Králové  

 Adresa poskytované sociální služby: Denisova 585, Jičín 

 Adresa organizace:        Souběžná 1746,  Hradec Králové  

 Ředitelka:            Dana Hynková 
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 Údaje o poskytované sociální službě  

 Název služby:   odborné sociální poradenství 
 Druh služby:  odborné sociální poradenství 
 Forma služby: ambulantní 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby:  
Služba je poskytována rodinám s dětmi, osobám v krizové živ. situaci, dětem a mládeži ve 

věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy a obětem domácího násilí. 

 Služba zahrnuje základní činnosti stanovené zákonem č. 108/2006 Sb.,  
o sociálních službách. 

 Provozní doba:    pondělí, úterý a středa: 7:30 – 17:00 hod., čtvrtek: 7:30 – 14:30 hod., 
pátek: 7:30 – 14:00 hod. 

 Kapacita služby v roce 2018 
Celková kapacita sociální služby: (počet osob) 8 

Okamžitá kapacita sociální služby: (počet osob)  2 

Denní kapacita sociální služby: (počet osob) 8 

Měsíční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.)                             

99 

Roční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.) 

1 192 

Stanovená měsíční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

70 

Stanovená roční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

840 

 Personální zajištění služby a počet hodin poskytnutých činností služby v roce 2018 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Pracovníci celkem 6 1,61 1 446 

Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě pracovní smlouvy: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Pracovníci vykonávající činnosti 
sociální služby celkem 

2 1,33 1 260 

Z toho 

Sociální pracovníci 1 0,86 840 

Psycholog 1 0,47 420 

Ostatní pracovníci celkem 3 0,19 X 

Z toho 

Vedoucí pracovníci 1 0,02 X 

Administrativní pracovníci 1 0,02 X 

Ostatní pracovníci 1 0,15 X 

Pracovníci celkem 5 1,52 1 260 
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Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě DPP a DPČ: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Psycholog 1 0,09 186 

Pracovníci celkem 1 0,09 186 

 Regionální působnost služby v roce 2018 

Služba zajišťuje potřeby osob žijících ve správním území města Jičín tj. v 77 městech 
a obcích uvedených na str. 2. 

Počet uživatelů, kterým je služba poskytována dle místa jejich trvalého pobytu:  

Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín Královéhradecký kraj  Ostatní Celkem 

Počet uživatelů 55 110 10 175 

 Financování služby v roce 2018 
Výdajová položka Výdaje v Kč  
Provozní výdaje celkem 280 600 
Osobní výdaje celkem 822 800 

Z toho 

Mzdové výdaje 637 505 

Z toho 

Mzdové výdaje sociální pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách 

392 520 

Mzdové výdaje další odborní pracovníci 192 000 

Mzdové výdaje ostatní pracovníci 52 985 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 185 295 

Ostatní výdaje 0 
Celkové výdaje na realizaci činností sociální služby 1 103 400 

 

Zdroje financování Příjmy v Kč  

Dotace MPSV 964 000 

Dotace město Jičín 50 000 

Dotace ostatní obce 80 000 

Ostatní příjmy 9 400 

Celkové příjmy na realizaci sociální služby 1 103 400 
 

 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ  SLUŽBY  PRO  RODINY  

S  DĚTMI – CENTRUM  SASANKA 

 Údaje o organizaci poskytující službu  

 Organizace  poskytující sociální  službu:   Oblastní charita Jičín 

 Adresa poskytované sociální služby: Vrchlického 824, Jičín  
 Adresa organizace:        Na Jihu 553, Jičín 
 Ředitel:            Bc. David Rejlek, DiS. 

 Údaje o poskytované sociální službě  

 Název služby:   sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 Druh služby:  služba sociální prevence 

 Forma služby: ambulantní a terénní 
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 Cílová skupina uživatelů sociální služby:  

Služba je poskytována rodinám a osobám pečujícím o dítě nebo děti,  
u kterých je jejich vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě nepříznivé sociální 
situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a tato situace má negativní vliv 
pro další vývoj dítěte, na fungování rodiny a zajištění bezpečného rodinného prostředí. Do 
cílové skupiny patří i rodiče usilující o návrat dítěte z ústavní nebo náhradní rodinné péče. 
 Služba zahrnuje: 
a) základní činnosti stanovené zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, 
b) fakultativní a ostatní činnosti: materiální a potravinová pomoc rodinám s dětmi. 

 Provozní doba: pondělí – pátek od 7:00 hod. do 19:00 hod. 
 Kapacita služby v roce 2018 

Celková kapacita sociální služby: (počet osob) 40 ambulantní / 30 terénní 

Okamžitá kapacita sociální služby: (počet osob)  8  

Denní kapacita sociální služby: (počet osob) 40 ambulantní / 30 terénní 

Měsíční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.)                             

490 

Roční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.) 

5 880 

Stanovená měsíční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

70 

Stanovená roční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

840 

 Personální zajištění služby a počet hodin poskytnutých činností služby v roce 2018 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Pracovníci celkem 23 9,741 6 381,5 

Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě pracovní smlouvy: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Pracovníci vykonávající činnosti 
sociální služby celkem 

11 7,368 6 189 

Z toho 

Sociální pracovníci 5 3,314 2783 

Pracovníci v sociálních službách 4 3,12 2621 

Terapeut 2 0,934 785 

Ostatní pracovníci celkem 8 2,14 X 

Z toho 

Vedoucí pracovníci 3 1,158 X 

Administrativní pracovníci 4 0,712 X 

Ostatní pracovníci 1 0,27 X 

Pracovníci celkem 19 9,508 6 189 
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Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě DPP a DPČ: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Pracovníci v sociálních službách 1 0,085 71,5 

Terapeut 2 0,144 121 

Administrativní pracovníci 1 0,004 X 

Pracovníci celkem 4 0,233 192,5 

 Regionální působnost služby v roce 2018 
Služba zajišťuje potřeby osob žijících ve správním území města Jičín tj. v 77 městech 
a obcích uvedených na str. 2. 

Počet uživatelů, kterým je služba poskytována dle místa jejich trvalého pobytu:  

Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín Královéhradecký kraj  Ostatní Celkem 

Počet uživatelů 364 93 9 466 

 Financování služby v roce 2018 
Výdajová položka Výdaje v Kč  
Provozní výdaje celkem 565 197 
Osobní výdaje celkem 4 073 556 

Z toho 

Mzdové výdaje 3 091 136 

Z toho 

Mzdové výdaje sociální pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách 

1 855 646 

Mzdové výdaje další odborní pracovníci 483 570 

Mzdové výdaje ostatní pracovníci 751 920 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 982 420 

Ostatní výdaje 198 094 
Celkové výdaje na realizaci činností sociální služby 4 836 847 

 
Zdroje financování Příjmy v Kč  

Dotace MPSV 336 818 

Dotace město Jičín 400 000 

Dotace ostatní obce 192 705 

Dotace ze strukturálních fondů EU včetně IP KHK  3 907 324 

Celkové příjmy na realizaci sociální služby 4 836 847 
 
 

SOCIÁLNÍ  SLUŽBY  PRO  OSOBY  V MIMOŘÁDNĚ  

NEPŘÍZNIVÉ  ŽIVOTNÍ  SITUACI 
 

 AZYLOVÝ  DŮM  JIČÍN  
 Údaje o organizaci poskytující službu  

 Organizace  poskytující sociální  službu:   Oblastní spolek ČČK Jičín 

 Adresa poskytované sociální služby:  Barákova 201, Jičín 
 Adresa organizace:        Denisova 585, Jičín 
 Předseda OVR ČČK Jičín:  Mgr. Michal Císař 
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 Údaje o poskytované sociální službě  

 Název služby:   azylový dům 
 Druh služby:  služba sociální prevence 
 Forma služby: pobytová 
 Cílová skupina uživatelů sociální služby:  
Služba je poskytována matkám nebo ženám s dítětem/dětmi (max. se 3 dětmi, výjimečně  

i se zletilým dítětem, které je zároveň nezaopatřeným dítětem) a osobám od 18 do 26 let 

věku, které se nachází v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 

 Služba zahrnuje základní činnosti stanovené zákonem č. 108/2006 Sb.,  
o sociálních službách. 

 Provozní doba: celoročně, nepřetržitě. 
 Kapacita služby v roce 2018 

Kapacita sociální služby(počet lůžek) 14 

Kapacita sociální služby - matka nebo žena s dítětem (počet lůžek) 12 

Kapacita sociální služby – mládež od 18 do 26 let věku (počet lůžek) 2 

Využití kapacity ke dni 30. 6. 2018 (obložnost) v % 73,33 

 Personální zajištění služby a počet hodin poskytnutých činností služby v roce 2018 

Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě pracovní smlouvy: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci celkem 9 6,35 

Pracovníci vykonávající činnosti sociální služby celkem 6 5,5 

Z toho  
Sociální pracovníci 2 1,5 

Pracovníci v sociálních službách 4 4 

Ostatní pracovníci celkem 1 0,5 

Z toho 

Vedoucí pracovníci 1 0,5 

Pracovníci celkem 7 6 

Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě DPP a DPČ: 

Složení pracovního týmu Počet pracovníků 
Roční počet 

pracovních úvazků  

Pracovníci v sociálních službách 2 0,35 

Pracovníci celkem 2 0,35 

 Regionální působnost služby v roce 2018 

Služba zajišťuje potřeby osob žijících ve správním území města Jičín tj. v 77 městech 
a obcích uvedených na str. 2. 

Počet uživatelů, kterým je služba poskytována dle místa jejich trvalého pobytu:  

Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín Královéhradecký kraj  Ostatní Celkem 

Počet uživatelů k 30. 6. 2018 7 0 0 7 
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 Financování služby v roce 2018 

Výdajová položka Výdaje v Kč  
Provozní výdaje celkem 603 225 
Osobní výdaje celkem 2 365 000 

Z toho 

Mzdové výdaje 1 770 000 

Z toho 

Mzdové výdaje sociální pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách 

1 590 000 

Mzdové výdaje další odborní pracovníci 0 

Mzdové výdaje ostatní pracovníci 180 000 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 595 000 

Ostatní výdaje 40 174 

Celkové výdaje na realizaci činností sociální služby 3 008 399 
 

Zdroje financování Příjmy v Kč  

Příjmy od uživatelů služby 210 000 

Dotace MPSV 649 012 

Dotace město Jičín 350 000 

Dotace ostatní obce 35 000 

Dotace ze strukturálních fondů EU včetně IP KHK  1 829 448 

Dary a příspěvky od sponzorů a nadací 45 000 

Celkové příjmy na realizaci sociální služby 3 118 460 

 OBČANSKÁ PORADNA JIČÍN  

 Údaje o organizaci poskytující službu  

 Organizace  poskytující sociální  službu:   Občanské poradenské středisko 
o.p.s., Hradec Králové  

 Adresa poskytované sociální služby:  Vrchlického 824, Jičín 

 Adresa organizace:     Československé armády 543,  Hradec Králové  

 Ředitel:            Mgr. Jan Hloušek, Ph.D. 

 Údaje o poskytované sociální službě  

 Název služby:   odborné sociální poradenství 

 Druh služby:  odborné sociální poradenství 

 Forma služby: ambulantní a terénní 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby:  

Služba je poskytována obětem domácího násilí, obětem trestné činnosti  

a osobám v krizové životní situaci. Cílovou skupinu tvoří osoby od 16 let věku.  

 Služba zahrnuje základní činnosti stanovené zákonem č. 108/2006 Sb.,  

o sociálních službách. 

 Provozní doba:  pondělí od  8:00 do18:00 hod., úterý a středa od  8:00 do15:00 hod. 
a čtvrtek od  8:00 do17:00 hod. 

 Kapacita služby v roce 2018 
 

Celková kapacita sociální služby: (počet osob) 8 ambulantní a 1 terénní  

Okamžitá kapacita sociální služby: (počet osob)  1 osoba 
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Denní kapacita sociální služby: (počet osob) 9 osob 

Měsíční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.)                              112 

Roční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.) 

1 344 

Stanovená měsíční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

70 

Stanovená roční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

840  

 Personální zajištění služby a počet hodin poskytnutých činností služby v roce 2018 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Pracovníci celkem 5 2,15 1 400 

Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě pracovní smlouvy: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Pracovníci vykonávající činnosti 
sociální služby celkem 

2 1,6 1 400 

Z toho 

Sociální pracovníci 2 1,6 1 400 

Ostatní pracovníci celkem 3 0,55 X 

Z toho 

Vedoucí pracovníci 1 0,3 X 

Administrativní pracovníci 2 0,25 X 

 Regionální působnost služby v roce 2018 
Služba zajišťuje potřeby osob žijících ve správním území města Jičín tj. v 77 městech 
a obcích uvedených na str. 2. 
Počet uživatelů, kterým je služba poskytována dle místa jejich trvalého pobytu:  

Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín Královéhradecký kraj  Ostatní Celkem 

Počet uživatelů 317 56 25 398 

 Financování služby v roce 2018 
Výdajová položka Výdaje v Kč  
Provozní výdaje celkem 120 672 
Osobní výdaje celkem 932 600 

Z toho 

Mzdové výdaje 695 970 

Z toho 

Mzdové výdaje sociální pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách 

518 134 

Mzdové výdaje další odborní pracovníci 0 

Mzdové výdaje ostatní pracovníci 177 836 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 236 630 

Ostatní výdaje 0 

Celkové výdaje na realizaci činností sociální služby 985 372 
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Zdroje financování Příjmy v Kč  

Dotace MPSV 801 100 

Dotace město Jičín 150 000 

Dotace ostatní obce 4 000 

Ostatní příjmy 30 272 

Celkové příjmy na realizaci sociální služby 985 372 

 NOCLEHÁRNA  
 Údaje o organizaci poskytující službu  
 Organizace  poskytující sociální  službu:   Sociální služby města Jičína  
 Adresa poskytované sociální služby:  Čejkovice 3537 
 Adresa organizace:     Hofmanova 574, Jičín  
 Ředitel:            Mgr. Tomáš Kolátor 

 Údaje o poskytované sociální službě  
 Název služby:   noclehárna 
 Druh služby:  služba sociální prevence 
 Forma služby: ambulantní 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby:  
Služba je poskytována osobám starším 18 let věku, které se ocitly v krizové životní situaci 

bez zajištění přístřeší. 

 Služba zahrnuje: 
a) základní činnosti stanovené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

b) fakultativní a ostatní činnosti: poskytnutí ošacení a hygienických potřeb. 

 Provozní doba: každoročně v období od 1. 11.  do 31. 3. denně od 18:00 do 8:00 hod.  
 Kapacita služby v roce 2018 

Kapacita sociální služby (počet lůžek) 6  

Kapacita sociální služby – ženy (počet lůžek) 2 

Kapacita sociální služby – muži (počet lůžek) 4 

Využití kapacity ke dni od 1.1. do 31.3. 2018   v % 58 

 Personální zajištění služby a počet hodin poskytnutých činností služby v roce 2018 
Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě pracovní smlouvy: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti sociální služby celkem 2 1,1 

Z toho  

Sociální pracovníci 1 0,1 

Pracovníci v sociálních službách 1 1 

Ostatní pracovníci celkem 7 0,26 

Z toho 

Vedoucí pracovníci 3 0,22 

Administrativní pracovníci 3 0,03 

Ostatní pracovníci 1 0,01 

Pracovníci celkem 9 1,36 
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Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě DPP a DPČ: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci v sociálních službách 4 0,7 

Pracovníci celkem 4 0,7 

 Regionální působnost služby v roce 2018 
Služba zajišťuje potřeby osob žijících ve správním území města Jičín  
tj. v 77 městech a obcích uvedených na str. 2. 

Počet uživatelů, kterým byla v období od 1. 1. do 31. 3. 2018 služba poskytnuta dle 
místa jejich trvalého pobytu:  

Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín Královéhradecký kraj  Ostatní Celkem 

Počet uživatelů  8 2 5 15 

 Financování služby v roce 2018 

Výdajová položka Výdaje v Kč  
Provozní výdaje celkem 131 700 
Osobní výdaje celkem 493 820 

Z toho 

Mzdové výdaje 384 000 

Z toho 

Mzdové výdaje sociální pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách 

350 000 

Mzdové výdaje další odborní pracovníci 0 

Mzdové výdaje ostatní pracovníci 34 000 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 109 820 

Ostatní výdaje 34 680 

Celkové výdaje na realizaci činností sociální služby 660 200 
 

Zdroje financování Příjmy v Kč  

Příjmy od uživatelů služby 11 000 

Dotace MPSV 443 400 

Příspěvek od zřizovatele 205 800 

Celkové příjmy na realizaci sociální služby 660 200 
 
 
 

SOCIÁLNÍ  SLUŽBY  PRO  SENIORY  A  OSOBY   
SE  ZDRAVOTNÍM  POSTIŽENÍM 
 
 

 

 PEČOVATELSKÁ  SLUŽBA  JIČÍN  
 Údaje o organizaci poskytující službu  

 Organizace  poskytující sociální  službu:   Sociální služby města Jičína  

 Adresa organizace:     Hofmanova 574, Jičín  

 Ředitel:            Mgr. Tomáš Kolátor 
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 Údaje o poskytované sociální službě  
 Název služby:   pečovatelská služba 
 Druh služby:  služba sociální péče 
 Forma služby: ambulantní a terénní 
 Cílová skupina uživatelů sociální služby:  

Služba je poskytována:  
a) osobám žijícím ve vlastní domácnosti nebo v domě s pečovatelskou službou, které 

mají z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění sníženou 
schopnost obstarat si základní životní potřeby v oblasti péče o svoji osobu  
a domácnost, 

b) rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje k zabezpečení potřeb dítěte pomoc jiné 
osoby. 

 Služba zahrnuje základní činnosti stanovené zákonem č. 108/2006 Sb.,  
o sociálních službách. 

 Provozní doba: denně od 7:00  do 20:00 hod. 

 Kapacita služby v roce 2018 
Celková kapacita sociální služby: (počet osob) 285 

Okamžitá kapacita sociální služby: (počet osob)  15 

Denní kapacita sociální služby: (počet osob) 125 

Měsíční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.)                             

1 500 

Roční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.) 18 000 

Stanovená měsíční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

100  

Stanovená roční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

1 200  

 Personální zajištění služby a počet hodin poskytnutých činností služby v roce 2018 
Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě pracovní smlouvy: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Pracovníci vykonávající činnosti 
sociální služby celkem 

17 16,2 18 200 

Z toho 

Sociální pracovníci 2 1,2 0 

Pracovníci v sociálních službách 15 15 18 200 

Ostatní pracovníci celkem 8 2,84 X 

Z toho 

Vedoucí pracovníci 4 1,88 X 

Administrativní pracovníci 3 0,72 X 

Ostatní pracovníci 1 0,24 X 

Pracovníci celkem 25 19,04 18 200 
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 Regionální působnost služby v roce 2018 
Služba zajišťuje potřeby osob žijících ve městě Jičíně a v obci Holín. 
Počet uživatelů, kterým je služba poskytována dle místa jejich trvalého pobytu:  

Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín Královéhradecký kraj  Ostatní Celkem 

Počet uživatelů 193 0 0 193 

 Financování služby v roce 2018 
Výdajová položka Výdaje v Kč  
Provozní výdaje celkem 1 660 500 
Osobní výdaje celkem 6 808 540 

Z toho 

Mzdové výdaje 5 081 000 

Z toho 

Mzdové výdaje sociální pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách 

3 669 000 

Mzdové výdaje další odborní pracovníci 0 

Mzdové výdaje ostatní pracovníci 1 412 000 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 1 727 540 

Ostatní výdaje 137 520 

Celkové výdaje na realizaci činností sociální služby 8 606 560 
 

Zdroje financování Příjmy v Kč  
Příjmy od uživatelů služby 1 960 000 

Dotace MPSV 6 012 710 

Dotace ostatní obce 4 000 

Příspěvek od zřizovatele 629 850 

Celkové příjmy na realizaci sociální služby 8 606 560 

 

 CHARITNÍ  PEČOVATELSKÁ  SLUŽBA  SOBOTKA 
 Údaje o organizaci poskytující službu  
 Organizace  poskytující sociální  službu:   Oblastní charita Sobotka  
 Adresa organizace:     Malé náměstí 2,  Sobotka 
 Ředitelka:            Bc. Denisa Samková, DiS. 

 Údaje o poskytované sociální službě  
 Název služby:   pečovatelská služba 
 Druh služby:  služba sociální péče 
 Forma služby:   terénní 
 Cílová skupina uživatelů sociální služby: Služba je poskytována seniorům od 65 let 

věku a zdravotně postiženým osobám v domácnostech. 
 Služba zahrnuje základní činnosti stanovené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách. 
 Provozní doba:  denně  od 7:00 do  19:00 hod. 
 Kapacita služby v roce 2018 

Celková kapacita sociální služby: (počet osob) 35 

Okamžitá kapacita sociální služby: (počet osob)  2 

Denní kapacita sociální služby: (počet osob) 13 

Měsíční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.)                             

275 
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Roční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.) 3 300 

Stanovená měsíční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

100 

Stanovená roční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

 1 200 

 Personální zajištění služby a počet hodin poskytnutých činností služby v roce 2018 
Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě pracovní smlouvy: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Pracovníci vykonávající činnosti 
sociální služby celkem 

4 3,75 2 772 

Z toho 

Sociální pracovníci 1 1 0 

Pracovníci v sociálních službách 3 2,75 2 772 

Ostatní pracovníci celkem 2 0,4 X 

Pracovníci celkem 6 4,15 2 772 

 Regionální působnost služby v roce 2018 

Služba zajišťuje potřeby osob žijících v části správního území města Jičín  
tj. v těchto 9 městech a obcích:  Libošovice, Markvartice, Mladějov, Ohařice, Osek, 
Samšina, Sobotka, Újezd pod Troskami a Zámostí-Blata     
Počet uživatelů, kterým je služba poskytována dle místa jejich trvalého pobytu:  

Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín Královéhradecký kraj  Ostatní Celkem 

Počet uživatelů 30 0 0 30 

 Financování služby v roce 2018 
Výdajová položka Výdaje v Kč  
Provozní výdaje celkem 235 500  
Osobní výdaje celkem 1 466 000  

Z toho 

Mzdové výdaje 1 094 000 

Z toho 

Mzdové výdaje sociální pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách 

1 094 000 

Mzdové výdaje další odborní pracovníci 0 

Mzdové výdaje ostatní pracovníci 0 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 372 000 

Ostatní výdaje 335 500   
Celkové výdaje na realizaci činností sociální služby 2 037 000  

 

Zdroje financování Příjmy v Kč  
Příjmy od uživatelů služby 336 000 

Dotace MPSV 1 100 000 

Dotace Královéhradecký kraj 350 000 

Dotace ostatní obce 65 000 

Dary a příspěvky od sponzorů a nadací 80 000 

Ostatní příjmy 106 000 

Celkové příjmy na realizaci sociální služby 2 037 000 
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 CHARITNÍ  PEČOVATELSKÁ  SLUŽBA  JIČÍN 

 Údaje o organizaci poskytující službu  
 Organizace  poskytující sociální  službu:   Oblastní charita Jičín 
 Adresa organizace:        Na Jihu 553, Jičín  
 Ředitel:            Bc. David Rejlek, DiS. 
 Údaje o poskytované sociální službě 
 Název služby:   pečovatelská služba 
 Druh služby:  služba sociální péče 
 Forma služby:   terénní 
 Cílová skupina uživatelů sociální služby:  Služba je poskytována v domácnostech 

seniorům od 64 let věku a zdravotně postiženým osobám od 18 let věku. 
 Služba zahrnuje základní činnosti stanovené zákonem č. 108/2006 Sb.,  

o sociálních službách. 
 Provozní doba:   denně od 7:00 do 22:00 hod. 
 Kapacita služby v roce 2018 

Celková kapacita sociální služby: (počet osob) 100 

Okamžitá kapacita sociální služby: (počet osob)  11 

Denní kapacita sociální služby: (počet osob) 71 
Měsíční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.)                             1 102 

Roční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.) 13 224 

Stanovená měsíční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

100 

Stanovená roční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

1 200 

 Personální zajištění služby a počet hodin poskytnutých činností služby v roce 2018 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Pracovníci celkem 26 14,836 13 584 

Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě pracovní smlouvy: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Pracovníci vykonávající činnosti 
sociální služby celkem 

15 12,52 13 584 

Z toho 

Sociální pracovníci 2 1,5 0 

Pracovníci v sociálních službách 13 11,02 13 224 

Ostatní pracovníci celkem 7 2,01 X 

Z toho 

Vedoucí pracovníci 3 0,9 X 

Administrativní pracovníci 4 1,11 X 

Pracovníci celkem 22 14,53 13 224 
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Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě DPP a DPČ: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Pracovníci v sociálních službách 3 0,3 360 

Administrativní pracovníci 1 0,006 X 

Pracovníci celkem 4 0,306 360 

 Regionální působnost služby v roce 2018 

Služba zajišťuje potřeby osob žijících v části správního území města Jičín  

tj. v těchto 61 městech a obcích:  

Bačalky, Běchary, Březina, Budčeves, Butoves, Bukvice, Bystřice, Češov, Dětenice, 
Dílce, Dolní Lochov, Dřevěnice, Cholenice, Choteč, Chyjice, Jičíněves, Kacákova 
Lhota, Kbelnice, Kněžnice, Konecchlumí, Kopidlno, Kostelec, Kovač, Kozojedy, Kyje, 
Libáň, Lužany, Mlázovice, Nemyčeves, Ohaveč, Ostružno, Podhradí, Podůlší, 
Rokytňany, Sběř, Sedliště, Sekeřice, Slavhostice, Slatiny, Soběraz, Staré Hrady, Staré 
Místo, Střevač, Svatojanský Újezd, Šárovcova Lhota, Třtěnice, Tuř, Údrnice, Úlibice, 
Valdice, Veliš, Vitiněves, Volanice, Vysoké Veselí, Vrbice, Vršce, Zelenecká Lhota, 
Železnice, Žeretice, Židovice a Žlunice. 

Počet uživatelů, kterým je služba poskytována dle místa jejich trvalého pobytu:  
Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín Královéhradecký kraj  Ostatní Celkem 

Počet uživatelů 94 2 0 96 

 Financování služby v roce 2018 
Výdajová položka Výdaje v Kč  
Provozní výdaje celkem 961 500 
Osobní výdaje celkem 5 757 000 

Z toho 

Mzdové výdaje 4 316 700 

Z toho 

Mzdové výdaje sociální pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách 

3 580 000 

Mzdové výdaje další odborní pracovníci 0 

Mzdové výdaje ostatní pracovníci 736 700 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 1 440 300 

Ostatní výdaje 218 850 

Celkové výdaje na realizaci činností sociální služby 6 937 350  
 

Zdroje financování Příjmy v Kč  
Příjmy od uživatelů služby 1 550 000 

Dotace MPSV 3 751 513 

Dotace Královéhradecký kraj 829 100 

Dotace ostatní obce 891 500 

Celkové příjmy na realizaci sociální služby 7 022 113 

 

 PEČOVATELSKÁ  SLUŽBA  SPOKOJENÝ DOMOV  
 Údaje o organizaci poskytující službu  
 Organizace  poskytující sociální  službu:   Spokojený domov o.p.s., Mnichovo 

Hradiště 
 Adresa organizace:        Na Návsi 44, Mnichovo Hradiště  
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 Ředitelka:            Bc. Kamila Sedláková 
 Údaje o poskytované sociální službě 
 Název služby:   pečovatelská služba 
 Druh služby:  služba sociální péče 
 Forma služby:   terénní 
 Cílová skupina uživatelů sociální služby:  Služba je poskytována seniorům a osobám 

se zdravotním postižením od 19 let věku v jejich domácnostech. 
 Služba zahrnuje: 
a) základní činnosti stanovené zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, 
b) fakultativní a ostatní činnosti: přeprava autem k lékaři, na úřady atd., dohled po 

telefonu, přepravu osobního a ložního prádla do prádelny, kulturní akce a pronájem 
kompenzačních pomůcek. 

 Provozní doba:  denně od 6:00 do 22:00 hod. 
 Kapacita služby v roce 2018 

Celková kapacita sociální služby: (počet osob) 3 

Okamžitá kapacita sociální služby: (počet osob)  1 

Denní kapacita sociální služby: (počet osob) 3 

Měsíční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.)                             

125 

Roční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.) 

1 500 

Stanovená měsíční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

100 

Stanovená roční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

1 200 

 Personální zajištění služby a počet hodin poskytnutých činností služby v roce 2018 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Pracovníci celkem 15 1,47 1 500 

Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě pracovní smlouvy: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Pracovníci vykonávající činnosti 
sociální služby celkem 

6 1,18 1 344 

Z toho 

Sociální pracovníci 2 0,06 0 

Pracovníci v sociálních službách 4 1,12 1 344 

Ostatní pracovníci celkem 8 0,16 X 

Z toho 

Vedoucí pracovníci 3 0,06 X 

Administrativní pracovníci 5 0,1 X 

Pracovníci celkem 14 1,34 1 344 
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Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě DPP a DPČ: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Pracovníci v sociálních službách 1 0,13 156 

 Regionální působnost služby v roce 2018 
Služba zajišťuje potřeby osob žijících v části správního území města Jičín  

tj. v těchto 4 obcích: Brada-Rybníček, Jinolice, Libuň a Radim. 

Počet uživatelů, kterým je služba poskytována dle místa jejich trvalého pobytu:  

Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín Královéhradecký kraj  Ostatní Celkem 

Počet uživatelů 7 0 0 7 

 Financování služby v roce 2018 
Výdajová položka Výdaje v Kč  
Provozní výdaje celkem 130 000 
Osobní výdaje celkem 410 000 

Z toho 

Mzdové výdaje 308 000 

Z toho 

Mzdové výdaje sociální pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách 

278 000 

Mzdové výdaje další odborní pracovníci 15 000 

Mzdové výdaje ostatní pracovníci 15 000 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 102 000 

Ostatní výdaje 45 800 

Celkové výdaje na realizaci činností sociální služby 585 800 
 

Zdroje financování Příjmy v Kč  
Příjmy od uživatelů služby 130 000 

Ostatní příjmy z vlastní činnosti včetně hospodářské činnosti  1 000 

Dotace MPSV 339 300 

Dotace ostatní obce 5 000 

Dary a příspěvky od sponzorů a nadací 1 000 
 Ostatní příjmy 109 500 
 Celkové příjmy na realizaci sociální služby 585 800 

 

 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA LÁZNĚ BĚLOHRAD  
 Údaje o organizaci poskytující službu  

 Organizace  poskytující sociální  službu:   Město Lázně Bělohrad 

 Adresa organizace:   K. V. Raise 35, Lázně Bělohrad 

 Statutární zástupce:  Starosta města Lázně Bělohrad 

 Údaje o poskytované sociální službě 
 Název služby:   pečovatelská služba 
 Druh služby:  služba sociální péče 
 Forma služby:   terénní 
 Cílová skupina uživatelů sociální služby:  Služba je poskytována osobám se 

zdravotním postižením starším 40 let věku a seniorům od 65 let věku.  
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 Služba zahrnuje: 
a) základní činnosti stanovené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
b) ostatní činnosti: podpora při užívání léků, dohled a doprovázení dospělých osob. 

 Provozní doba: pondělí - pátek  od 7:00 do 19:00 hod. 

 Kapacita služby v roce 2018 
Celková kapacita sociální služby: (počet osob) 45 

Okamžitá kapacita sociální služby: (počet osob)  3 

Denní kapacita sociální služby: (počet osob) 45 

Měsíční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.)                             

300  

Roční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.) 

3 600  

Stanovená měsíční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

100 

Stanovená roční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

1200 

 Personální zajištění služby a počet hodin poskytnutých činností služby v roce 2018 
Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě pracovní smlouvy: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Pracovníci vykonávající činnosti 
sociální služby celkem 

4 3,7 3864 

Z toho 

Sociální pracovníci 1 0,7 0 

Pracovníci v sociálních službách 3 3 3 864 

Ostatní pracovníci celkem 1 0,2 X 
Z toho 

Vedoucí pracovníci 1 0,2 X 

Pracovníci celkem 5 3,9 3 864 

 Regionální působnost služby v roce 2018 

Služba zajišťuje potřeby osob žijících ve městě Lázně Bělohrad a jeho spádových 
obcích.  

 Financování služby v roce 2018 
Výdajová položka Výdaje v Kč  
Provozní výdaje celkem 593 000 
Osobní výdaje celkem 1 608 000 

Z toho 

Mzdové výdaje 1 200 000 

Z toho 

Mzdové výdaje sociální pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách 

1 200 000 

Mzdové výdaje další odborní pracovníci 0 

Mzdové výdaje ostatní pracovníci 0 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 408 000 

Ostatní výdaje 0 

Celkové výdaje na realizaci činností sociální služby 2 201 000 
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Zdroje financování Příjmy v Kč  
Příjmy od uživatelů služby 810 000 

Dotace MPSV 857 530 

Příspěvek od zřizovatele 533 470 

Celkové příjmy na realizaci sociální služby 2 201 000 

 

 DOMOV  PRO  SENIORY  JIČÍN 
 Údaje o organizaci poskytující službu  
 Organizace  poskytující sociální  službu:   Sociální služby města Jičína  
 Adresa organizace a poskytované sociální služby:  Hofmanova 574, Jičín 
 Ředitel:            Mgr. Tomáš Kolátor 
 Údaje o poskytované sociální službě  
 Název služby:   domov pro seniory 
 Druh služby:  služba sociální péče 
 Forma služby: pobytová 
 Cílová skupina uživatelů sociální služby:  Služba je poskytována seniorům, kteří 

dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu. Jedná se o osoby 
vyžadující celodenní péči, které z důvodu svého zdravotního stavu a sociální situace 
mají sníženou schopnost osobní péče do té míry, že ani za pomoci jiných dostupných 
služeb nemohou setrvat ve svém přirozeném prostředí. 

 Služba zahrnuje: 
a) základní činnosti stanovené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
b) fakultativní a ostatní činnosti:(paliativní péče, doprovázení umírajícího), používání 

specifických metod práce u uživatelů se sníženou orientací, poskytování péče podle 
konceptu Bazální stimulace, pořádání a zprostředkovávání kulturních  
a společenských akcí a pořádání výletů. 

 Provozní doba: celoročně, nepřetržitě.  
 Kapacita služby v roce 2018 

Kapacita sociální služby uvedená v rozhodnutí o registraci 
sociální služby: (počet lůžek) 

61  

Skutečná kapacita sociální služby (počet lůžek) 61 

Využití kapacity k 30. 6. 2018  v % 99,4 

 Personální zajištění služby v roce 2018 
Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě pracovní smlouvy: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti sociální služby celkem 36 35 
Z toho  
Sociální pracovníci 3 3 

Pracovníci v sociálních službách 23 23 

Zdravotničtí pracovníci 10 9 

Ostatní pracovníci celkem 22 18,96 
Z toho 
Vedoucí pracovníci 3 2,32 

Administrativní pracovníci 3 1,98 

Ostatní pracovníci 16 14,66 

Pracovníci celkem 58 53,96 
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 Regionální působnost služby v roce 2018 
Služba zajišťuje potřeby zejména osob žijících ve městě Jičín a v PO3 Jičín tj. v 77 
městech a obcích uvedených na str. 2.  
Počet uživatelů, kterým je služba poskytována dle místa jejich trvalého pobytu:  

Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín Královéhradecký kraj  Ostatní Celkem 

Počet uživatelů  61 0 0 61 

 Počet uživatelů, kterým je sociální služba poskytována, a to dle přiznaného stupně 
závislosti na pomoci jiné osoby stanovené k příspěvku na péči, údaje  
ke dni 30. 6. 2018  

 

Stupeň závislosti Počet uživatelů služby 

Stupeň I. 1 

Stupeň III. 17 

Stupeň IV. 42 

CELKEM 60 

Bez stupně závislosti 1 (v řízení) 

 Počet žadatelů, kterým nebyla sociální služba poskytnuta z kapacitních důvodů, 
údaje ke dni  30. 6. 2018 (žádosti v evidenci)  

Trvalý pobyt žadatelů PO3 Jičín Královéhradecký kraj  Ostatní Celkem 

Počet žadatelů 79 0 0 79 

 Financování služby v roce 2018 
Výdajová položka Výdaje v Kč  
Provozní výdaje celkem 8 440 800 
Osobní výdaje celkem 25 019 500 

Z toho 

Mzdové výdaje 18 745 000 

Z toho 

Mzdové výdaje sociální pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách 

12 975 000 

Mzdové výdaje další odborní pracovníci 0 

Mzdové výdaje ostatní pracovníci 5 770 000 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 6 274 500 

Ostatní výdaje 340 000 

Celkové výdaje na realizaci činností sociální služby 33 800 300 
 

Zdroje financování Příjmy v Kč  
Příjmy od uživatelů služby 16 180 000 

Ostatní příjmy z vlastní činnosti včetně hospodářské činnosti  2 610 000 

Dotace MPSV 10 672 100 

Příspěvek od zřizovatele 4 338 200 

Celkové příjmy na realizaci sociální služby 33 800 300 

 DOMOV  POKOJNÉHO  STÁŘÍ  LIBOŠOVICE 
 Údaje o organizaci poskytující službu  
 Organizace  poskytující sociální  službu:   Oblastní charita Sobotka  
 Adresa poskytované sociální služby:  Libošovice 39 
 Adresa organizace:     Malé náměstí 2,  Sobotka 
 Ředitelka:            Bc. Denisa Samková, DiS. 
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 Údaje o poskytované sociální službě  
 Název služby:   domov pro seniory 
 Druh služby:  služba sociální péče 
 Forma služby: pobytová 
 Cílová skupina uživatelů sociální služby: Služba je poskytována seniorům starším 65 

let věku, kterým z důvodu jejich zdravotního stavu a sociální situace nebylo možno 
dostatečnou pomoc zajistit v jejich domácím prostředí. 

 Služba zahrnuje: 
a) základní činnosti stanovené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
b) ostatní činnosti: doprava uživatelů autem, kadeřnické a pedikérské služby. 

 Provozní doba: celoročně, nepřetržitě. 

 Kapacita služby v roce 2018 

Kapacita sociální služby uvedená v rozhodnutí o registraci 
sociální služby: (počet lůžek) 

25 

Skutečná kapacita sociální služby (počet lůžek) 25 

Využití kapacity k 30. 6. 2018  v % 95,6 

 Personální zajištění služby v roce 2018 

Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě pracovní smlouvy: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních úvazků  

Pracovníci celkem 33 28,45 

Pracovníci vykonávající činnosti služby celkem 15 13,85 

Z toho  

Sociální pracovníci 1 1 

Pracovníci v sociálních službách 10 9,80 

Zdravotničtí pracovníci 4 3,05 

Ostatní pracovníci celkem 14 13,6 

Z toho 

Vedoucí pracovníci 1 1 

Administrativní pracovníci 2 1,6 

Ostatní pracovníci 11 11 

Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě DPP a DPČ: 

Složení pracovního týmu Počet pracovníků Roční počet pracovních úvazků  

Zdravotničtí pracovníci 4 1 

 Regionální působnost služby v roce 2018 

Služba zajišťuje potřeby osob žijících ve správním území města Jičín  
tj. v 77 městech a obcích uvedených na str.2.  

Počet uživatelů, kterým je služba poskytována dle místa jejich trvalého pobytu:  

Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín Královéhradecký kraj  Ostatní Celkem 

Počet uživatelů  20 0 4 24 
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 Počet uživatelů, kterým je sociální služba poskytována, a to dle přiznaného stupně 
závislosti na pomoci jiné osoby stanovené k příspěvku na péči, údaje  
ke dni 30. 6. 2018  

Stupeň závislosti Počet uživatelů služby 

Stupeň I. 2 

Stupeň II. 5 

Stupeň III. 9 

Stupeň IV. 7 

CELKEM 23 

Bez stupně závislosti 1  

 Počet žadatelů, kterým nebyla sociální služba poskytnuta z kapacitních důvodů, 
údaje ke dni  30. 6. 2018 (žádosti v evidenci)  

Trvalý pobyt žadatelů PO3 Jičín Královéhradecký kraj  Ostatní Celkem 

Počet žadatelů 39 8 14 61 

 Financování služby v roce 2018 

Výdajová položka Výdaje v Kč  

Provozní výdaje celkem 3 892 000 

Osobní výdaje celkem 9 246 000 

Z toho 

Mzdové výdaje 6 900 000 

Z toho 

Mzdové výdaje sociální pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách 

2 322 000 

Mzdové výdaje další odborní pracovníci 810 000 

Mzdové výdaje ostatní pracovníci 3 768 000 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 2 346 000 

Ostatní výdaje 531 000 

Celkové výdaje na realizaci činností sociální služby 13 669 000 
 

Zdroje financování Příjmy v Kč  

Příjmy od uživatelů služby 5 600 000 

Ostatní příjmy z vlastní činnosti včetně hospodářské činnosti  2 280 000 

Dotace MPSV 3 600 000 

Dotace Královéhradecký kraj 1 500 000 

Dotace ostatní obce 30 000 

Dotace od úřadu práce 70 000 

Dary a příspěvky od sponzorů a nadací 408 000 

Ostatní příjmy 181 000 

Celkové příjmy na realizaci sociální služby 13 669 000 

 DOMOV  PRO  SENIORY  MILÍČEVES 
 Údaje o organizaci poskytující službu  

 Organizace  poskytující sociální  službu: Ústav sociálních služeb Milíčeves  
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 Adresa organizace a poskytované sociální služby:  Milíčeves 1 
 Ředitel:            Mgr. Pavel Jór 

 Údaje o poskytované sociální službě  

 Název služby:   domov pro seniory 

 Druh služby:  služba sociální péče 

 Forma služby: pobytová 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby:  Služba je poskytována seniorům od 60ti let 
věku, kteří potřebují celodenní pomoc, kterou jim není možné poskytnout v jejich 
domácím prostředí. 

 Služba zahrnuje: 
a) základní činnosti stanovené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
b) fakultativní a ostatní činnosti: prodej obědů, veřejná knihovna, volně přístupný 

internet, kulturní a společenské akce, magnetoterapie, volnočasové aktivity, výlety 
mimo zařízení, skupinová a individuální rehabilitace atd. 

 Provozní doba: celoročně, nepřetržitě. 

 Kapacita služby v roce 2018 
Kapacita sociální služby uvedená v rozhodnutí o registraci 
sociální služby: (počet lůžek) 

68 

Skutečná kapacita sociální služby (počet lůžek) 68 

Využití kapacity k 30. 6. 2018  v % 99,19 

 Personální zajištění služby v roce 2018 
Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě pracovní smlouvy: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti služby celkem 23 21,25 

Z toho  

Sociální pracovníci 2 1,25 

Pracovníci v sociálních službách 14 14 

Zdravotničtí pracovníci 7 6 

Ostatní pracovníci celkem 14 12,75 

Z toho 

Vedoucí pracovníci 1 1 

Administrativní pracovníci 3 3 

Ostatní pracovníci 10 8,75 

Pracovníci celkem 37 34 

 Regionální působnost služby v roce 2018 
Služba zajišťuje potřeby osob žijících ve správním území města Jičín  
tj. v 77 městech a obcích uvedených na str. 2.  

Počet uživatelů, kterým je služba poskytována dle místa jejich trvalého pobytu:  

Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín Královéhradecký kraj  Ostatní Celkem 

Počet uživatelů  64 3 1 68 



41 
 

 Počet uživatelů, kterým je v současnosti sociální služba poskytována,  
a to dle přiznaného stupně závislosti na pomoci jiné osoby stanovené k příspěvku na 
péči, údaje ke dni 30. 6. 2018  

Stupeň závislosti Počet uživatelů služby 

Stupeň I. 1 

Stupeň II. 7 

Stupeň III. 37 

Stupeň IV. 19 

CELKEM 64 

Bez stupně závislosti 4 (v řízení)  

 Počet žadatelů, kterým nebyla sociální služba poskytnuta z kapacitních důvodů, 
údaje ke dni  30. 6. 2018 (žádosti v evidenci)  

Trvalý pobyt žadatelů PO3 Jičín Královéhradecký kraj  Ostatní Celkem 

Počet žadatelů 60 16 5 81 

 Financování služby v roce 2018 
Výdajová položka Výdaje v Kč  
Provozní výdaje celkem 8 155 000 
Osobní výdaje celkem 15 255 000 

Z toho 

Mzdové výdaje 11 300 000 

Z toho 

Mzdové výdaje sociální pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách 

8 000 000 

Mzdové výdaje další odborní pracovníci 0 

Mzdové výdaje ostatní pracovníci 3 300 000 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 3 955 000 

Ostatní výdaje 0 
Celkové výdaje na realizaci činností sociální služby 23 410 000 

 

Zdroje financování Příjmy v Kč  
Příjmy od uživatelů služby 14 500 000 

Ostatní příjmy z vlastní činnosti včetně hospodářské činnosti  1 000 000 

Dotace MPSV 6 600 000 

Dotace Královéhradecký kraj 700 000 

Dotace ostatní obce 10 000 

Příspěvek od zřizovatele 180 000 

Dary a příspěvky od sponzorů a nadací 50 000 

Ostatní příjmy 370 000 

Celkové příjmy na realizaci sociální služby 23 410 000 

 

 DOMOV  PRO  SENIORY  MLÁZOVICE 
 Údaje o organizaci poskytující službu  

 Organizace  poskytující sociální  službu: Domov důchodců Mlázovice 

 Adresa organizace a poskytované sociální služby:  Náměstí 43, Mlázovice  
 Ředitelka:            Ing. Eva Lyczkowská  
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 Údaje o poskytované sociální službě  

 Název služby:   domov pro seniory 

 Druh služby:  služba sociální péče 

 Forma služby: pobytová 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby:  Služba je poskytována seniorům od 65 let 
věku, kteří potřebují celodenní pomoc, kterou jim není možné poskytnout v jejich 
domácím prostředí. 

 Služba zahrnuje: 
a) základní činnosti stanovené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
b) fakultativní a ostatní činnosti: Společensko-kulturní akce v zařízení, doprovod na 

kulturní akce v obci, zprostředkování služeb a bohoslužeb. 

 Provozní doba: celoročně, nepřetržitě. 

 Kapacita služby v roce 2018 
Kapacita sociální služby uvedená v rozhodnutí o registraci 
sociální služby: (počet lůžek) 

55 

Skutečná kapacita sociální služby (počet lůžek) 55 

Využití kapacity k 30. 6. 2018  v % 98,41 

 Personální zajištění služby v roce 2018 
Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě pracovní smlouvy: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti služby celkem 21 20 

Z toho  

Sociální pracovníci 1 1 

Pracovníci v sociálních službách 13 13 

Zdravotničtí pracovníci 7 6 

Ostatní pracovníci celkem 14 14 

Z toho 

Vedoucí pracovníci 1 1 

Administrativní pracovníci 2 2 

Ostatní pracovníci 10 10 

Pracovníci celkem 35 34 

 Regionální působnost služby v roce 2018 

Služba zajišťuje potřeby osob žijících ve správním území města Jičín  
tj. v 77 městech a obcích uvedených na str. 2.  

Počet uživatelů, kterým je služba poskytována dle místa jejich trvalého pobytu:  

Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín 
Královéhradecký 
kraj (mimo PO3) 

Ostatní Celkem 

Počet uživatelů  48 6 0 54 
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 Počet uživatelů, kterým je v současnosti sociální služba poskytována,  
a to dle přiznaného stupně závislosti na pomoci jiné osoby stanovené k příspěvku na 
péči, údaje ke dni 30. 6. 2018  

Stupeň závislosti Počet uživatelů služby 

Stupeň I. 12 

Stupeň II. 17 

Stupeň III. 13 

Stupeň IV. 12 

CELKEM 54 

 Počet žadatelů, kterým nebyla sociální služba poskytnuta z kapacitních důvodů, 
údaje ke dni  30. 6. 2018 (žádosti v evidenci)  

Trvalý pobyt žadatelů PO3 Jičín Královéhradecký kraj  Ostatní Celkem 

Počet žadatelů 44 29 3 76 

 Financování služby v roce 2018 
Výdajová položka Výdaje v Kč  
Provozní výdaje celkem 4 532 000 
Osobní výdaje celkem 14 505 000 

Z toho 

Mzdové výdaje 10 645 000 

Z toho 

Mzdové výdaje sociální pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách 

7 005 000 

Mzdové výdaje další odborní pracovníci 0 

Mzdové výdaje ostatní pracovníci 3 640 000 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 3 860 000 

Ostatní výdaje 330 000 

Celkové výdaje na realizaci činností sociální služby 19 367 000 
 

Zdroje financování Příjmy v Kč  
Příjmy od uživatelů služby 10 885 000 

Ostatní příjmy z vlastní činnosti včetně hospodářské činnosti  1 371 000 

Dotace MPSV 6 279 000 

Dotace Královéhradecký kraj 600 000 

Dary a příspěvky od sponzorů a nadací 50 000 

Ostatní příjmy 182 000 

Celkové příjmy na realizaci sociální služby 19 367 000 

 

 DENNÍ  STACIONÁŘ  DOMOVINKA  
 Údaje o organizaci poskytující službu  

 Organizace  poskytující sociální  službu:   Sociální služby města Jičína  

 Adresa poskytované sociální služby:  Hofmanova 574 a Butovská 592, Jičín  

 Adresa organizace:     Hofmanova 574, Jičín  

 Ředitel:            Mgr. Tomáš Kolátor 
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 Údaje o poskytované sociální službě  
 Název služby:   denní stacionář 
 Druh služby:  služba sociální péče 
 Forma služby: ambulantní  
 Cílová skupina uživatelů sociální služby:  Služba je poskytována osobám  

se zdravotním postižení od 27 let věku a  seniorům od 65 let věku, kteří vzhledem  
k jejich věku nebo zdravotnímu postižení potřebují po určitou část dne pravidelnou 
pomoc druhé osoby, kterou nelze v domácnosti zajistit prostřednictvím jiné služby. 

 Služba zahrnuje: 
a) základní činnosti stanovené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
a) fakultativní a ostatní činnosti: kulturní vystoupení dětí z MŠ Máj, taneční zábavy a 

účast na kulturních akcích, 1x ročně celodenní výlet, 1x týdně kavárna v domově pro 
seniory v Jičíně, dopolední promítání v biografu v Jičíně apod. 

 Provozní doba:  pondělí – pátek od 7:30 do 16:30 hod. 
 Kapacita služby v roce 2018 

Celková kapacita sociální služby: (počet osob) 20 

Okamžitá kapacita sociální služby: (počet osob)  20  

Denní kapacita sociální služby: (počet osob) 20 

Měsíční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.)                             

400  

Roční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.) 

4 800  

Stanovená měsíční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

100  

Stanovená roční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

1 200  

 Personální zajištění služby a počet hodin poskytnutých činností služby v roce 2018 
Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě pracovní smlouvy: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Pracovníci vykonávající činnosti 
sociální služby celkem 

6 4,5 4 800 

Z toho 

Sociální pracovníci 2 0,5 0 

Pracovníci v sociálních službách 4 4,0 4 800 

Ostatní pracovníci celkem 8 0,9 X 
Z toho 

Vedoucí pracovníci 4 0,7 X 

Administrativní pracovníci 3 0,15 X 

Ostatní pracovníci 1 0,05 X 

Pracovníci celkem 14 5,4 4 800 

 Regionální působnost služby v roce 2018 

Služba zajišťuje potřeby zejména osob žijících ve městě Jičín a ve správním území 
města Jičín tj. v 77 městech a obcích uvedených na str. 2.  
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Počet uživatelů, kterým je služba poskytována dle místa jejich trvalého pobytu:  

Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín Královéhradecký kraj  Ostatní Celkem 

Počet uživatelů 23 0 0 23 

 Financování služby v roce 2018 
Výdajová položka Výdaje v Kč  
Provozní výdaje celkem 590 500 
Osobní výdaje celkem 2 130 600 

Z toho 

Mzdové výdaje 1 590 000 

Z toho 

Mzdové výdaje sociální pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách 

1 220 000 

Mzdové výdaje další odborní pracovníci 0 

Mzdové výdaje ostatní pracovníci 370 000 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 540 600 

Ostatní výdaje 78 500 
Celkové výdaje na realizaci činností sociální služby 2 799 600 

 

Zdroje financování Příjmy v Kč  

Příjmy od uživatelů služby 400 000 

Dotace MPSV 1 544 300 

Příspěvek od zřizovatele 855 300 

Ostatní příjmy 0 

Celkové příjmy na realizaci sociální služby 2 799 600 

 

 TÝDENNÍ STACIONÁŘ  HANDICAP  CENTRA  SRDCE  
 Údaje o organizaci poskytující službu  

 Organizace  poskytující sociální  službu:   Handicap centrum Srdce, o.p.s., 
Poděbrady 

 Adresa poskytované sociální služby:  Chotěšice 75 
 Adresa organizace:     Ostende 88, Poděbrady 
 Ředitel:            Mgr. Michal Šmíd 

 Údaje o poskytované sociální službě  
 Název služby:   týdenní stacionář 
 Druh služby:  služba sociální péče 
 Forma služby: pobytová 

Služba  není zařazena v síti sociálních služeb Královéhradeckého kraje, ale zajišťuje 
poskytování služeb osobám žijícím ve správním území města Jičín. 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby:  
Služba je poskytována zdravotně postiženým osobám od 16 do 64 let věku. 
 Služba zahrnuje: 
a) základní činnosti stanovené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

b) fakultativní a ostatní činnosti: doprava svozovým automobilem, letní ozdravné 
zahraniční a tuzemské pobyty, exkurze, výstavy, olympiády atd. 

 Provozní doba:   celoročně, od pondělí 7:00 hod. do pátku 13:30 hod.. 
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 Kapacita služby v roce 2018 
Kapacita sociální služby uvedená v rozhodnutí o registraci 
sociální služby: (počet lůžek) 

35 

Skutečná kapacita sociální služby (počet lůžek) 35 

Využití kapacity k 30. 6. 2018  v % 81,18 

 Personální zajištění služby v roce 2018 
Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě pracovní smlouvy: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti  služby celkem 7 5,8 
Z toho  
Sociální pracovníci 1 0,2 

Pracovníci v sociálních službách 6 5,6 

Ostatní pracovníci celkem 6 2,4 
Z toho 

Vedoucí pracovníci 2 0,7 

Administrativní pracovníci 2 0,4 

Ostatní pracovníci 2 1,3 

Pracovníci celkem 13 8,2 

 Regionální působnost služby v roce 2018: Služba je poskytována uživatelům 
převážně ve Středočeském kraji. Tato služba je též dostupná pro osoby žijící 
v Královéhradeckém kraji. 

Počet uživatelů, kterým je služba poskytována dle místa jejich trvalého pobytu:  
Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín Královéhradecký kraj  Ostatní Celkem 

Počet uživatelů  1 2 30 33 

 Počet uživatelů, kterým je v současnosti sociální služba poskytována,  
a to dle přiznaného stupně závislosti na pomoci jiné osoby stanovené k příspěvku na 
péči, údaje ke dni 30. 6. 2018  

Stupeň závislosti Počet uživatelů služby 

Stupeň I. 6 

Stupeň II. 9 

Stupeň III. 14 

Stupeň IV. 4 

CELKEM 33 

 Financování služby v roce 2018 
Výdajová položka Výdaje v Kč  
Provozní výdaje celkem 2 820 482 
Osobní výdaje celkem 4 544 597 

Z toho 

Mzdové výdaje 3 415 087 

Z toho 

Mzdové výdaje sociální pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách 

2 365 087 

Mzdové výdaje další odborní pracovníci 0 

Mzdové výdaje ostatní pracovníci 1 050 000 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 1 129 510 

Ostatní výdaje 0 

Celkové výdaje na realizaci činností sociální služby 7 365 079 



47 
 

Zdroje financování Příjmy v Kč  
Příjmy od uživatelů služby 2 210 000 

Dotace MPSV 4 188 079 

Dotace ostatní kraje 800 000 

Dotace ostatní obce 92 000 

Dary a příspěvky od sponzorů a nadací 75 000 

Celkové příjmy na realizaci sociální služby 7 365 079 
 

 OSOBNÍ  ASISTENCE  SPOKOJENÝ  DOMOV  

 Údaje o organizaci poskytující službu  
 Organizace  poskytující sociální  službu:   Spokojený domov o.p.s., Mnichovo 

Hradiště 
 Adresa organizace:        Na Návsi 44, Mnichovo Hradiště  
 Ředitelka:            Bc. Kamila Sedláková 
 Údaje o poskytované sociální službě 
 Název služby:   osobní asistence 
 Druh služby:  služba sociální péče 
 Forma služby:   terénní 
 Cílová skupina uživatelů sociální služby:  Služba je poskytována osobám  

se zdravotním postižením, od 6 let věku. 
 Služba zahrnuje: 
a) základní činnosti stanovené zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, 
b) fakultativní a ostatní činnosti: přeprava autem k lékaři, na úřady atd., dohled po 

telefonu, přepravu osobního a ložního prádla do prádelny, kulturní akce a pronájem 
kompenzačních pomůcek. 

 Provozní doba:  celoročně, nepřetržitě. 
 Kapacita služby v roce 2018 

Celková kapacita sociální služby: (počet osob) 10 

Okamžitá kapacita sociální služby: (počet osob)  10 

Denní kapacita sociální služby: (počet osob) 13 

Měsíční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.)                             

880 

Roční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.) 

10 560 

Stanovená měsíční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

100 

Stanovená roční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

1 200 

 Personální zajištění služby a počet hodin poskytnutých činností služby v roce 2018 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Pracovníci celkem 24 11,85 10 560 
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Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě pracovní smlouvy: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Pracovníci vykonávající činnosti 
sociální služby celkem 

12 9,2 9 840 

Z toho 

Sociální pracovníci 2 1 0 

Pracovníci v sociálních službách 10 8,2 9 840 

Ostatní pracovníci celkem 9 2,05 X 
Z toho 

Vedoucí pracovníci 3 0,75 X 

Administrativní pracovníci 5 1,2 X 

Ostatní pracovníci 1 0,1 X 

Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě DPP a DPČ: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Pracovníci v sociálních službách 3 0,6 720 

 Regionální působnost služby v roce 2018 

Služba zajišťuje potřeby osob žijících ve správním území města Jičín  
tj. v 77 městech a obcích uvedených na str. 2. 

Počet uživatelů, kterým je služba poskytována dle místa jejich trvalého pobytu:  

Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín Královéhradecký kraj  Ostatní Celkem 

Počet uživatelů 21 0 0 21 

 Financování služby v roce 2018 
Výdajová položka Výdaje v Kč  
Provozní výdaje celkem 828 000 
Osobní výdaje celkem 3 390 000 

Z toho 

Mzdové výdaje 2 530 000 

Z toho 

Mzdové výdaje sociální pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách 

2 098 000 

Mzdové výdaje další odborní pracovníci 0 

Mzdové výdaje ostatní pracovníci 432 000 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 860 000 

Ostatní výdaje 50 820 

Celkové výdaje na realizaci činností sociální služby 4 268 820 
 

Zdroje financování Příjmy v Kč  
Příjmy od uživatelů služby 1 056 000 

Dotace MPSV 3 098 820 

Dotace město Jičín 100 000 

Dotace ostatní obce 10 000 

Dary a příspěvky od sponzorů a nadací, ostatní příjmy 4 000 

Celkové příjmy na realizaci sociální služby 4 268 820 
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 PORADNA  PRO  ZDRAVOTNĚ  POSTIŽENÉ  JIČÍN 
 Údaje o organizaci poskytující službu  
 Organizace  poskytující sociální  službu:   Centrum pro integraci osob  

se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. 
 Adresa poskytované sociální služby:  Vrchlického 823, 824, Jičín 
 Adresa organizace:     Jana Černého 8/28, Hradec Králové 
 Ředitel:            Mgr. Jiří Morávek 
 Údaje o poskytované sociální službě  
 Název služby:   odborné sociální poradenství 
 Druh služby:  odborné sociální poradenství 
 Forma služby: ambulantní a terénní 
 Cílová skupina uživatelů sociální služby: Služba je poskytována zdravotně 

postiženým osobám. 
 Služba zahrnuje: 
a) základní činnosti stanovené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
b) fakultativní a ostatní činnosti: půjčování kompenzačních pomůcek, prodej 

komponentů do naslouchacích aparátů pro osoby se sluchovým postižením.  
 Provozní doba: pondělí a středa od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00  

do 17:00 hod.; úterý a čtvrtek od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00  
do 16:00 hod.; pátek  od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 14:00 hod.. 

 Kapacita služby v roce 2018 
Celková kapacita sociální služby: (počet osob) 5 

Okamžitá kapacita sociální služby: (počet osob)  1  

Denní kapacita sociální služby: (počet osob) 5  

Měsíční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.)                             

77  

Roční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.) 

924  

Stanovená měsíční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

70  

Stanovená roční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

840  

 Personální zajištění služby a počet hodin poskytnutých činností služby v roce 2018 
Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě pracovní smlouvy: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Pracovníci vykonávající činnosti 
služby celkem 

2 1,1 924 

Z toho 

Sociální pracovníci 2 1,1 924 

Ostatní pracovníci celkem 1 0,5 X 

Z toho 

Administrativní pracovníci 1 0,5 X 

Pracovníci celkem 3 1,6 924 
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 Regionální působnost služby v roce 2018 
Služba zajišťuje potřeby osob žijících ve správním území města Jičín  
tj. v 77 městech a obcích uvedených na str. 2. 
Počet uživatelů, kterým je služba poskytována dle místa jejich trvalého pobytu:  

Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín Královéhradecký kraj  Ostatní Celkem 

Počet uživatelů 188 18 13 219 

 Financování služby v roce 2018 
Výdajová položka Výdaje v Kč  
Provozní výdaje celkem 148 920 
Osobní výdaje celkem 504 912 

Z toho 

Mzdové výdaje 376 800 

Z toho 

Mzdové výdaje sociální pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách 

303 600 

Mzdové výdaje další odborní pracovníci 0 

Mzdové výdaje ostatní pracovníci 73 200 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 128 112 

Ostatní výdaje 0 

Celkové výdaje na realizaci činností sociální služby 653 832 
 

Zdroje financování Příjmy v Kč  
Dotace MPSV 578 832 

Dotace město Jičín 70 000 

Dotace ostatní obce 5 000 

Celkové příjmy na realizaci sociální služby 653 832 

 PORADNA  PRO  ZRAKOVĚ  POSTIŽENÉ  OSOBY   

TYFLOCENTRUM  JIČÍN  

 Údaje o organizaci poskytující službu  
 Organizace  poskytující sociální  službu:   TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. 
 Adresa poskytované sociální služby:  Vrchlického 823, Jičín 
 Adresa organizace:     Okružní 1135/15, Hradec Králové 
 Ředitelka:            Mgr. Dagmar Balcarová 

 Údaje o poskytované sociální službě  
 Název služby:   odborné sociální poradenství 
 Druh služby:  odborné sociální poradenství 
 Forma služby: ambulantní a terénní 
 Cílová skupina uživatelů sociální služby: Služba je poskytována zrakově postiženým 

osobám od 8 let věku. 

 Služba zahrnuje základní činnosti stanovené zákonem č. 108/2006 Sb.,  
o sociálních službách. Možnost využití dalších soc. služeb v Hradci Králové (např. 
průvodcovské a předčitatelské služby). 

 Provozní doba:           
ambulantní  služba: pondělí a středa od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 

hod., terénní služba: úterý a čtvrtek: od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod. 
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 Kapacita služby v roce 2018 
Celková kapacita sociální služby: (počet osob) 4 

Okamžitá kapacita sociální služby: (počet osob)  1 

Denní kapacita sociální služby: (počet osob) 4 

Měsíční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.)                             

81 

Roční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.) 

966 

Stanovená měsíční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

70 

Stanovená roční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

840 

 Personální zajištění služby a počet hodin poskytnutých činností služby v roce 2018 
Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě pracovní smlouvy: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Pracovníci vykonávající činnosti 
sociální služby celkem 

2 1,15 1 200 

Z toho 

Sociální pracovníci 2 1,15 1 200 

Ostatní pracovníci celkem 2 0,25 X 
Z toho 

Vedoucí pracovníci 1 0,2 X 

Administrativní pracovníci 1 0,05 X 

Pracovníci celkem 4 1,40 1 200 

 Regionální působnost služby v roce 2018 
Služba zajišťuje potřeby osob žijících ve správním území města Jičín  
tj. v 77 městech a obcích uvedených na str. 2. 
Počet uživatelů, kterým je služba poskytována dle místa jejich trvalého pobytu:  

Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín Královéhradecký kraj  Ostatní Celkem 

Počet uživatelů 46 7 5 58 

 Financování služby v roce 2018 
Výdajová položka Výdaje v Kč  
Provozní výdaje celkem 141 500 
Osobní výdaje celkem 650 000 

Z toho 

Mzdové výdaje 485 000 

Z toho 

Mzdové výdaje sociální pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách 

380 000 

Mzdové výdaje další odborní pracovníci 0 

Mzdové výdaje ostatní pracovníci 105 000 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 165 000 

Ostatní výdaje 0 

Celkové výdaje na realizaci činností sociální služby 791 500 
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Zdroje financování Příjmy v Kč  
Dotace MPSV 570 000 

Dotace Královéhradecký kraj 3 500 

Dotace město Jičín 60 000 

Dotace ostatní obce 10 000 

Dotace od úřadu práce 144 000 

Dary a příspěvky od sponzorů a nadací 4 000 

Celkové příjmy na realizaci sociální služby 791 500 
 

 SOCIÁLNÍ  REHABILITACE  APROPO 
 Údaje o organizaci poskytující službu 
Organizace  poskytující sociální  službu:  APROPO Jičín, o.p.s. 
Adresa organizace:  Jičín, Soudná 15 
Ředitelka:            Bc. Jitka Králová 

 Údaje o poskytované sociální službě   
 Název služby:   sociální rehabilitace 
 Druh služby:  služba sociální prevence 
 Forma služby: terénní a ambulantní 
 Cílová skupina uživatelů sociální služby: Služba je poskytována zdravotně 

postiženým osobám od 18 do 55 let věku s mentálním, tělesným, zrakovým  
a kombinovaným postižením.  

 Služba zahrnuje základní činnosti stanovené zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách. 

 Provozní doba:                                
Pondělí, středa a čtvrtek 8:00  -  13:00 hod., ambulantní služba 

Úterý a čtvrtek 9:00  -  16:00 hod., terénní služba 

Pátek 8:00  -  14:00 hod., terénní služba 

 Kapacita služby v roce 2018 
Celková kapacita sociální služby: (počet osob) 7 ambulantní a 4 terénní 

Okamžitá kapacita sociální služby: (počet osob)  7 ambulantní a 4 terénní 

Denní kapacita sociální služby: (počet osob) 7 ambulantní a 4 terénní 

Měsíční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.)                             

140 

Roční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.) 

1 680 

Stanovená měsíční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

70 

Stanovená roční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

840 

 Personální zajištění služby a počet hodin poskytnutých činností služby v roce 2018 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Pracovníci celkem 19 3,122 1 685 
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Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě pracovní smlouvy: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Pracovníci vykonávající činnosti 
sociální služby celkem 

7 2,38 1 685 

Z toho 

Sociální pracovníci 3 0,75 315 

Pracovníci v sociálních službách 4 1,63 1 370 

Ostatní pracovníci celkem 8 0,64 X 
Z toho 

Vedoucí pracovníci 3 0,25 X 

Administrativní pracovníci 4 0,27 X 

Ostatní pracovníci  1 0,12 X 

Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě DPP a DPČ: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Administrativní pracovníci  1 0,012 X 

Ostatní pracovníci   3 0,09 X 

Pracovníci celkem 4 0,102 X 

 Regionální působnost služby v roce 2018 
Služba zajišťuje potřeby osob žijících ve správním území města Jičín tj. v 77 městech 
a obcích uvedených na str. 2. 
Počet uživatelů, kterým je služba poskytována dle místa jejich trvalého pobytu:  

Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín Královéhradecký kraj  Ostatní Celkem 

Počet uživatelů 16 2 3 21 

 Financování služby v roce 2018 
Výdajová položka Výdaje v Kč  
Provozní výdaje celkem 533 146 
Osobní výdaje celkem 1 348 143 

Z toho 

Mzdové výdaje 1 006 077 

Z toho 

Mzdové výdaje sociální pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách 

772 625 

Mzdové výdaje další odborní pracovníci 0 

Mzdové výdaje ostatní pracovníci 233 452 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 342 066 

Ostatní výdaje 20 658 
Celkové výdaje na realizaci činností sociální služby 1 901 947 

 

Zdroje financování Příjmy v Kč  
Dotace Královéhradecký kraj 52 000 

Dotace město Jičín 400 000 

Dotace ostatní obce 14 000 

Dotace ze strukturálních fondů EU včetně IP KHK  1 220 909 

Dary a příspěvky od sponzorů a nadací 214 776 

Ostatní příjmy 262 

Celkové příjmy na realizaci sociální služby 1 901 947 
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 SOCIÁLNÍ  REHABILITACE  JIČÍN  

 Údaje o organizaci poskytující službu  
 Organizace  poskytující sociální  službu:   Péče o duševní zdraví – region 

Pardubice, z.s. 
 Adresa poskytované sociální služby:  17. listopadu 1074, Jičín 
 Adresa organizace:     Bělehradská 389, Pardubice 
 Ředitel:            MUDr. Petr Hejzlar 

 Údaje o poskytované sociální službě  
 Název služby:   sociální rehabilitace 
 Druh služby:  služba sociální prevence 
 Forma služby: ambulantní a terénní 
 Cílová skupina uživatelů sociální služby:  Služba je poskytována duševně nemocným 

a mentálně postiženým osobám starším 18 let věku. 
 Služba zahrnuje: 
a) základní činnosti stanovené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
b) fakultativní a ostatní činnosti: pomoc v krizi, práce s blízkými osobami. 
 Provozní doba: pondělí – pátek od 9:00 do 17:00 hod. 

 Kapacita služby v roce 2018 
Celková kapacita sociální služby: (počet osob) 30 

Okamžitá kapacita sociální služby: (počet osob)  15 

Denní kapacita sociální služby: (počet osob) 26 

Měsíční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.)                             

420  

Roční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.) 

5 040 

Stanovená měsíční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

70   

Stanovená roční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

840  

 Personální zajištění služby a počet hodin poskytnutých činností služby v roce 2018 
Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě pracovní smlouvy: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Pracovníci vykonávající činnosti 
sociální služby celkem 

8 7 5 880 

Z toho 

Sociální pracovníci 7 6 5 040 

Pracovníci v sociálních službách 1 1 840 

Ostatní pracovníci celkem 11 0,7 X 
Z toho 

Vedoucí a adm. pracovníci 11 0,7 X 

Pracovníci celkem 19 7,7 5 880 

 Regionální působnost služby v roce 2018 
Služba zajišťuje potřeby osob žijících ve správním území města Jičín  
tj. v 77 městech a obcích uvedených na str. 2. 
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Počet uživatelů, kterým je služba poskytována dle místa jejich trvalého pobytu:  

Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín Královéhradecký kraj  Ostatní Celkem 

Počet uživatelů 64 25 4 93 

 Financování služby v roce 2018 
Výdajová položka Výdaje v Kč  
Provozní výdaje celkem 781 000 

Osobní výdaje celkem 4 203 000 

Z toho 

Mzdové výdaje 3 139 000 

Z toho 

Mzdové výdaje sociální pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách 

2 809 000 

Mzdové výdaje další odborní pracovníci 0 

Mzdové výdaje ostatní pracovníci 330 000 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 1 064 000 

Ostatní výdaje 13 012 

Celkové výdaje na realizaci činností sociální služby 4 997 012 
 

Zdroje financování Příjmy v Kč  
Ostatní příjmy z vlastní činnosti včetně hospodářské činnosti  1 500 

Dotace MPSV 554 760 

Dotace Královéhradecký kraj 6 240 

Dotace město Jičín 50 000 

Dotace ostatní obce 40 000 

Dotace ze strukturálních fondů EU včetně IP KHK  4 344 512 

Celkové příjmy na realizaci sociální služby 4 997 012 
 
 

 SOCIÁLNÍ  REHABILITACE  KAMARÁD 

 Údaje o organizaci poskytující službu  
 Organizace  poskytující sociální  službu:   Kamarád Jičín, z.s. 
 Adresa poskytované sociální služby:  Textilní 965, Jičín 
 Adresa organizace:     Vrchlického 823, Jičín 
 Předseda spolku:    Mgr., Bc. Jiří Jílek 

 Údaje o poskytované sociální službě  
 Název služby:   sociální rehabilitace 
 Druh služby:  služba sociální prevence 
 Forma služby: ambulantní a terénní 
 Cílová skupina uživatelů sociální služby:  

Služba je poskytována osobám od 18 let věku (po ukončení povinné školní docházky) do 
45 let věku s lehkým a středně těžkým mentálním nebo kombinovaným postižením, které 
se ocitly v nepříznivé sociální situaci. 

 Služba zahrnuje základní činnosti stanovené zákonem č. 108/2006 Sb.,  
o sociálních službách. 

 Provozní doba ambulantní služby: pondělí – pátek od 8,00 do 15,00 hod., provozní 
doba terénní služby: pondělí – pátek od 8,00 do 16,00 hod.  
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 Kapacita služby v roce 2018 
Celková kapacita sociální služby: (počet osob) 3 ambulantní a 4 terénní 

Okamžitá kapacita sociální služby: (počet osob)  3 ambulantní a 1 terénní 

Denní kapacita sociální služby: (počet osob) 7 ambulantní a 4 terénní 

Měsíční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.)                             

210 

Roční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.) 

2 520 

Stanovená měsíční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

70 

Stanovená roční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

840 

 Personální zajištění služby a počet hodin poskytnutých činností služby v roce 2018 
Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě pracovní smlouvy: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Pracovníci vykonávající činnosti 
sociální služby celkem 

5 3,5 3 338 

Z toho 

Sociální pracovníci 1 0,5 500 

Pracovníci v sociálních službách 4 3 2838 

Vedoucí a admin. pracovníci 2 0,75 X 
Pracovníci celkem 7 4,25 3 338 

 Regionální působnost služby v roce 2018 

Služba zajišťuje potřeby osob žijících ve správním území města Jičín  

tj. v 77 městech a obcích uvedených na str. 2. 

Počet uživatelů, kterým je služba poskytována dle místa jejich trvalého pobytu:  

Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín Královéhradecký kraj  Ostatní Celkem 

Počet uživatelů 9 0 1 10 

 Financování služby v roce 2018 
Výdajová položka Výdaje v Kč  
Provozní výdaje celkem 613 800 
Osobní výdaje celkem 1 313 200 

Z toho 

Mzdové výdaje 980 000 

Z toho 

Mzdové výdaje sociální pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách 

0 

Mzdové výdaje další odborní pracovníci 0 

Mzdové výdaje ostatní pracovníci 0 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 333 200 

Ostatní výdaje 0 

Celkové výdaje na realizaci činností sociální služby 1 927 000 
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Zdroje financování Příjmy v Kč  
Dotace Královéhradecký kraj 353 000 

Dotace ze strukturálních fondů EU včetně IP KHK  1 306 744 

Dotace KHK 341 130 

Dary a příspěvky od sponzorů a nadací 2 000 

Ostatní příjmy 3 500 

Celkové příjmy na realizaci sociální služby 2 006 374 
 

 TÍSŇOVÁ  PÉČE 

 Údaje o organizaci poskytující službu  

 Organizace  poskytující sociální  službu:  Život Hradec Králové, o.p.s.  

 Adresa organizace:     Tř. Edvarda Beneše 1747/1, Hradec Králové 

 Ředitelka:            Mgr. Alena Synková 

 Údaje o poskytované sociální službě  

 Název služby:   tísňová péče 

 Druh služby:  služba sociální péče 

 Forma služby: terénní 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby: Služba je poskytována seniorům a osobám 
se zdravotním postižením od 27 let věku, které jsou vystaveny stálému riziku 
ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu 
nebo schopností. 

 Služba zahrnuje základní činnosti stanovené zákonem č. 108/2006 Sb.,  
o sociálních službách. 

 Provozní doba: nepřetržitě 24 hodin denně. 

 Kapacita služby v roce 2018 
Celková kapacita sociální služby: (počet osob) 200 

Okamžitá kapacita sociální služby: (počet osob)  1 

Denní kapacita sociální služby: (počet osob) 200 

Měsíční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.)                             560 

Roční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.) 6 720 

Stanovená měsíční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

70 

Stanovená roční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

840 

 Personální zajištění služby a počet hodin poskytnutých činností služby v roce 2018 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Pracovníci celkem 22 9 8 900 
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Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě pracovní smlouvy: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Pracovníci vykonávající činnosti 
sociální služby celkem 

7 6 6 900 

Z toho 

Sociální pracovníci 2 1 1 300 

Pracovníci v sociálních službách 5 5 5 600 

Vedoucí a admin. pracovníci 2 1 X 

Pracovníci celkem 9 7 6 900 

Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě DPP a DPČ: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet 
pracovních 

úvazků  

Počet hodin 
poskytnutých 
činností služby 

Pracovníci v sociálních službách 13 2 2 000 

 Regionální působnost služby v roce 2018 

Služba zajišťuje potřeby osob žijících v Královéhradeckém kraji. 

Počet uživatelů, kterým je služba poskytována dle místa jejich trvalého pobytu:  

Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín Královéhradecký kraj  Ostatní Celkem 

Počet uživatelů 10 148 3 161 

 Financování služby v roce 2018 
Výdajová položka Výdaje v Kč  
Provozní výdaje celkem 1 074 150 
Osobní výdaje celkem 3 466 850 

Z toho 

Mzdové výdaje 2 579 850 

Z toho 

Mzdové výdaje sociální pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách 

2 100 000 

Mzdové výdaje další odborní pracovníci 0 

Mzdové výdaje ostatní pracovníci 479 850 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 887 000 

Ostatní výdaje 0 

Celkové výdaje na realizaci činností sociální služby 4 541 000 
 

Zdroje financování Příjmy v Kč  
Příjmy od uživatelů služby 800 000 

Dotace MPSV 2 449 000 

Dotace Královéhradecký kraj 181 000 

Dotace město Jičín 50 000 

Dotace ostatní obce 1 018 000 

Ostatní příjmy 43 000 

Celkové příjmy na realizaci sociální služby 4 541 000 
 

 CHRÁNĚNÉ  BYDLENÍ  JIČÍN  
 Údaje o organizaci poskytující službu  

 Organizace  poskytující sociální  službu:   Sociální služby města Jičína  
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 Adresa poskytované sociální služby:  Židovská 256, Jičín 
 Adresa organizace:     Hofmanova 574, Jičín  
 Ředitel:            Mgr. Tomáš Kolátor 

 Údaje o poskytované sociální službě  
 Název služby:   chráněné bydlení 
 Druh služby:  služba sociální péče 
 Forma služby: pobytová 
 Cílová skupina uživatelů sociální služby: Služba je poskytována osobám starším  

18 let věku s chronickým duševním onemocněním a mentálním postižením. 
 Služba zahrnuje: 
a) základní činnosti stanovené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
b) fakultativní a ostatní činnosti: návštěvy kina, návštěvy společenských akcí, besedy. 
 Provozní doba: celoročně nepřetržitě 
 Kapacita služby v roce 2018 

Kapacita sociální služby: (počet lůžek) 12  

Využití kapacity k 30. 6. 2018  v % 100 

 Personální zajištění služby v roce 2018 
Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě pracovní smlouvy: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti služby celkem 5 3,8 

Z toho  
Sociální pracovníci 1 0,3 

Pracovníci v sociálních službách 4 3,5 

Ostatní pracovníci celkem 6 0,3 
Z toho 

Vedoucí a adm. pracovníci 5 0,25 

Ostatní pracovníci 1 0,05 

Pracovníci celkem 11 4,1 

 Regionální působnost služby v roce 2018 
Služba zajišťuje potřeby zejména osob žijících ve správním území města Jičín tj. v 77 
městech a obcích uvedených na str. 2.  
Počet uživatelů, kterým je služba poskytována dle místa jejich trvalého pobytu:  

Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín Královéhradecký kraj  Ostatní Celkem 

Počet uživatelů  10 2 0 12 

 Počet uživatelů, kterým je v současnosti sociální služba poskytována,  
a to dle přiznaného stupně závislosti na pomoci jiné osoby stanovené k příspěvku na 
péči, údaje ke dni 30. 6. 2018  

Stupeň závislosti Počet uživatelů služby 

Stupeň I. 6 

Stupeň II. 2 

Stupeň III. 2 

CELKEM 10 
Bez stupně závislosti 2 
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 Počet žadatelů, kterým nebyla sociální služba poskytnuta z kapacitních důvodů, 
údaje ke dni  30. 6. 2018 (žádosti v evidenci)  

Trvalý pobyt žadatelů PO3 Jičín Královéhradecký kraj  Ostatní Celkem 

Počet žadatelů 2 0 1 3 

 Financování služby v roce 2018 
Výdajová položka Výdaje v Kč  
Provozní výdaje celkem 765 242 
Osobní výdaje celkem 1 768 800 

Z toho 

Mzdové výdaje 1 320 000 

Z toho 

Mzdové výdaje sociální pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách 

1 175 000 

Mzdové výdaje další odborní pracovníci 0 

Mzdové výdaje ostatní pracovníci 145 000 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 448 800 

Ostatní výdaje 31 680 

Celkové výdaje na realizaci činností sociální služby 2 565 722 
 

Zdroje financování Příjmy v Kč  
Příjmy od uživatelů služby 497 000 

Dotace MPSV 1 805 000 

Příspěvek od zřizovatele 263 722 

Celkové příjmy na realizaci sociální služby 2 565 722 

 SOCIÁLNĚ  TERAPEUTICKÉ  DÍLNY APROPO 
 Údaje o organizaci poskytující službu 
Organizace  poskytující sociální  službu:  APROPO Jičín, o.p.s. 
Adresa organizace:  Jičín, Soudná 15 
Ředitelka:            Bc. Jitka Králová 

 Údaje o poskytované sociální službě   
 Název služby:   sociálně terapeutické dílny 
 Druh služby:  služba sociální prevence 
 Forma služby: ambulantní 
 Cílová skupina uživatelů sociální služby: Služba je poskytována zdravotně 

postiženým osobám od 18 do 55 let věku, které se nemohou uplatnit na volném trhu 
práce.  

 Služba zahrnuje základní činnosti stanovené zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách. 

 Provozní doba: pondělí - pátek 8:00 - 12:00 hod.                               

 Kapacita služby v roce 2019 
Celková kapacita sociální služby: (počet osob) 10 

Okamžitá kapacita sociální služby: (počet osob)  10 

Denní kapacita sociální služby: (počet osob) 10 

Měsíční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.)                             

105 

Roční časová kapacita sociální služby (poskytování činností 
služby v hod.) 

1 260 
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Stanovená měsíční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

70 

Stanovená roční časová kapacita na 1 pracovní úvazek 
pracovníka vykonávajícího přímou práci (poskytování činností 
služby v hod.) 

840 

 Personální zajištění služby v roce 2019 
Pracovníci zajišťující poskytování sociální služby na základě pracovní smlouvy: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti služby celkem 4 1,8 

Z toho  
Sociální pracovníci 1 0,3 

Pracovníci v sociálních službách 3 1,5 

Ostatní pracovníci celkem 7 0,613 
Z toho 

Vedoucí a adm. pracovníci 3 0,2 

Ostatní pracovníci 4 0,413 

Pracovníci celkem 11 2,413 

 Regionální působnost služby 2019 
Služba zajišťuje potřeby osob žijících ve správním území města Jičín tj. v 77 městech 
a obcích uvedených na str. 2. 
Počet uživatelů, kterým je služba poskytována dle místa jejich trvalého pobytu:  

Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín Královéhradecký kraj  Ostatní Celkem 

Počet uživatelů 9 0 1 10 

 Předpokládané financování služby v roce 2019 
Výdajová položka Výdaje v Kč  
Provozní výdaje celkem 429 430 
Osobní výdaje celkem 1 274 833 

Z toho 

Mzdové výdaje 956 271 

Z toho 

Mzdové výdaje sociální pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách 

693 302 

Mzdové výdaje další odborní pracovníci  

Mzdové výdaje ostatní pracovníci 262 969 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 318 562 

Ostatní výdaje 15 000 
Celkové výdaje na realizaci činností sociální služby 1 719 263 

 

Zdroje financování Příjmy v Kč  
Dotace MPSV 851 000 

Dotace město Jičín 800 000 

Dotace ostatní obce 17 000 

Dary a příspěvky od sponzorů a nadací 50 000 

Ostatní příjmy 1 263 

Celkové příjmy na realizaci sociální služby 1 719 263 
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VVV...    PPPOOOPPPIIISSS      AAA      AAANNNAAALLLÝÝÝZZZAAA      SSSLLLUUUŽŽŽEEEBBB      SSSOOOUUUVVVIIISSSEEEJJJÍÍÍCCCÍÍÍCCCHHH                            

SSSEEE      SSSOOOCCCIIIÁÁÁLLLNNNÍÍÍMMMIII      SSSLLLUUUŽŽŽBBBAAAMMMIII      PPPOOOSSSKKKYYYTTTOOOVVVAAANNNÝÝÝCCCHHH         

VVVEEE      SSSPPPRRRÁÁÁVVVNNNÍÍÍMMM   ÚÚÚZZZEEEMMMÍÍÍ      MMMĚĚĚSSSTTTAAA      JJJIIIČČČÍÍÍNNN   
 

 MATEŘSKÉ  CENTRUM  KAPIČKA PROJEKT  

„JÁ  A  MOJE  RODINA“ 

 Údaje o organizaci zajišťující projekt (službu) 

 Organizace poskytující službu:   Mateřské centrum Kapička, z.s. 
 Adresa organizace a poskytované služby:  17. listopadu 1074, Jičín 
 Předsedkyně představenstva:  Mgr. Michaela Klapková Matúšová 
 Údaje o službě  
 Forma služby: ambulantní 
 Cílová skupina uživatelů služby:  Služby uvedené v projektu jsou poskytovány 

rodinám s dětmi do 6 let věku. 
Projekt je zaměřen na poskytování služeb, jejichž prostřednictvím lze předcházet 
nežádoucím jevům v rodinách, posílit a rozvinout rodičovské kompetence, dbát  
o harmonický rozvoj dětí i celých rodin a poskytovat prostor pro vzájemnou pomoc  
a předávání zkušeností. Jedním z témat je také předejití sociálnímu a profesnímu 
znevýhodnění rodičů pečujících celodenně o děti. 
 Služba zahrnuje: 
1. Pravidelné programy určené pro rodiny s dětmi, jedná se obvykle  

o psychosociální program s tematickými workshopy pro rodiče zaměřenými na rozvoj 
a stimulaci dítěte v určitém vývojovém období, sdílení zkušeností. 

2. Pravidelné programy pro děti bez rodičů zaměřující se na rozvoj sociálních, tvůrčích 
a dalších dovedností. 

3. Semináře, besedy a workshopy zaměřené na praktické osvojení rodičovských 
kompetencí, osobnostní a profesní rozvoj a řešení konkrétních problémových situací. 

4. Odborné poradenství - kontakty na odborná pracoviště, diskuze a sdílení  
v rámci svépomocných skupin, pomoc či rada od lektorek.. 

5. Jednorázové akce podporující rodinnou soudržnost a posilující rodinné  
a mezigenerační vztahy, za účelem aktivního trávení času ve společnosti o 
víkendech a prázdninách. 

6. Tvůrčí dílny - výroba rozvojových hraček, vaření z neobvyklých surovin, rukodělné 
techniky apod. – dílny pro dospělé. Praktické osvojení nejrůznějších technik, 
prožitkové semináře, workshopy. 

7. Hlídání dětí v době programu určeného rodičům.  

 Kapacita služby:                      
Celková kapacita služby 1 500 osob 

Okamžitá kapacita služby 20 osob 

Denní kapacita služby 40 osob 

 Provozní doba:                  
pondělí: 9:00 – 11:00 hod.,    16:00 – 17:30 hod. 

úterý, čtvrtek: 9:00 – 11:00 hod.,    15:15 -  16:00 hod. 

středa: 9:00 – 11:00 hod.,    15:30 – 17:30 hod. 

pátek: 10:00 – 14:00 hod. 
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 Regionální působnost služby v roce 2018 
Služba zajišťuje potřeby zejména osob žijících ve správním území města Jičín tj. v 77 
městech a obcích uvedených na str. 2.  
Počet uživatelů, kterým je služba poskytována dle místa jejich trvalého pobytu:  

Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín Královéhradecký kraj  Ostatní Celkem 

Počet uživatelů  425 4 3 432 
 

 Personální zajištění služby v roce 2018 
Pracovníci zajišťující poskytování služby na základě DPP a DPČ: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční přepočtený počet 
pracovních úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti služby  16 2,6 

Vedoucí a admin. pracovníci 2 0,3 

Pracovníci celkem 18 2,9 

 Financování služby v roce 2018 

Výdajová položka Výdaje v Kč  
Provozní výdaje celkem 261 500 
Osobní výdaje celkem 387 000 

Z toho 

Mzdové výdaje 332 000 

Z toho 

Mzdové výdaje pracovníků vykonávající činnosti 
služby 

170 000 

Mzdové výdaje vedoucích a adm. pracovníků 162 000 

Mzdové výdaje ostatních pracovníků 0 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 55 000 

Ostatní výdaje 3 000 
Celkové výdaje na realizaci činností služby 651 500 

 

Zdroje financování Příjmy v Kč  
Příjmy od uživatelů služby 6 000 

Ostatní příjmy z vlastní činnosti včetně hospodářské činnosti  193 200 

Dotace MPSV 104 000 

Dotace Královéhradecký kraj 101 000 

Dotace město Jičín 225 300 

Dotace ostatní obce 6 000 

Dary a příspěvky od sponzorů a nadací 11 000 

Ostatní příjmy 5 000 

Celkové příjmy na realizaci služby 651 500 
 
 

 PROJEKT „PODPORA  PRÁCE  S DĚTMI   
A  RODINAMI  V  AGENDĚ  SPOD“ 

 Údaje o organizaci zajišťující projekt (službu)  

 Organizace  poskytující službu:   Oblastní charita Jičín 

 Adresa poskytované služby: Vrchlického 824, Jičín  

 Adresa organizace:        Na Jihu 553, Jičín 

 Ředitel:            Bc. David Rejlek, DiS. 
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 Údaje o službě 

 Forma služby: ambulantní a terénní 

 Cílová skupina uživatelů služby: Služba je poskytována dětem, kterým  
je poskytována sociálně-právní ochrana a jejich rodinám, které vlastními silami 
neumějí, nemohou nebo nechtějí zabezpečit základní rodinné funkce a staly se 
klienty OSPOD. 

1. Ambulantní služba zahrnuje: 
a) Poskytování psychologické a terapeutické pomoci a podpory rodině s dítětěm, 

kterému je poskytována SPO za účelem  řešení nepříznivé situace dítěte a naplnění 
stanovených oblastí v individuálním plánu ochrany dítěte. Členové rodin se učí 
rozumět svým rolím, rozvíjet své kompetence, komunikaci, aktivní naslouchání, 
vyjadřování svých pocitů, dávání konstruktivní zpětné vazby. Tématy mohou být 
nenaplňované potřeby dětí, vztahy dětí a rodičů, mezigenerační konflikty, hledání 
vlastní identity, hodnotový rámec atd. 

b) Poskytování odborného poradenství, které zahrnuje poskytnutí informací  
a doporučení pro rodiče, týkajících se výchovy, výživy a rozvoje dítěte  
v jeho základních potřebách. 

2. Terénní služba zahrnuje: 
a) Poskytování pomoci a podpory rodině s dítětěm, kterému je poskytována SPO; 

zejména v oblastech péče o zdraví dítěte a jeho vzdělávací potřeby, zajištění 
základních materiálních i nemateriálních potřeb, domácí rozpočet, rozdělení  úkolů v 
rodině, aktivní a bezpečné trávení volného času, spolupráce se školskými zařízeními, 
doprovázení na jednání s úřady, k lékaři apod.  

b) Poskytování nebo zprostředkování poradenství a podpory rodičům dítěte, kterému je 
poskytována SPO; zejména poskytování odborného poradenství zaměřeného na 
výchovu a vzdělávání dítěte, péče o jeho zdraví, řešení sociálních a jiných problémů 
rodiny. 

 Kapacita služby:                      

Celková kapacita služby 80 osob 

Okamžitá kapacita služby 7 osob ambulance, 12 osob terén 

Denní kapacita služby 20 osob 

 Provozní doba:  celoročně, pondělí – pátek od  7,00 do 19,00 hod. 

 Regionální působnost služby v roce 2018 

Služba zajišťuje potřeby zejména osob žijících ve správním území města Jičín tj. v 77 
městech a obcích uvedených na str. 2.  
Počet uživatelů, kterým je služba poskytována dle místa jejich trvalého pobytu:  

Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín 
Královéhradecký 
kraj (mimo PO3) 

Ostatní Celkem 

Počet uživatelů  41 2 23 66 

 Personální zajištění služby v roce 2018 
Pracovníci zajišťující poskytování služby na základě uzavřené pracovní smlouvy: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční přepočtený počet 
pracovních úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti služby  8 1,47 

Vedoucí a admin. pracovníci 8 0,22 

Ostatní pracovníci 1 0,03 

Pracovníci celkem 17 1,72 
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Pracovníci zajišťující poskytování služby na základě DPP a DPČ: 

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Roční přepočtený počet 
pracovních úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti služby  2 0,06 

Vedoucí a admin. pracovníci 1 0,0005 

Pracovníci celkem 3 0,0605 

 Financování služby v roce 2018 
Výdajová položka Výdaje v Kč  
Provozní výdaje celkem 79 000 
Osobní výdaje celkem 727 900 

Z toho 

Mzdové výdaje 561 400 

Z toho 

Mzdové výdaje pracovníků vykonávající činnosti 
služby 

472 400 

Mzdové výdaje vedoucích a adm. pracovníků 82 400 

Mzdové výdaje ostatních pracovníků 6 600 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 165 500 

Ostatní výdaje 2 400 

Celkové výdaje na realizaci činností služby 809 300 
 

Zdroje financování Příjmy v Kč  
Dotace MPSV 162 697 

Dotace Královéhradecký kraj 259 058 

Dotace město Jičín 300 000 

Dotace ostatní obce 87 545 

Celkové příjmy na realizaci sociální služby 809 300 

 

 SOCIÁLNÍ  BYDLENÍ  A  UBYTOVÁNÍ 

 Údaje o organizaci zajišťující službu   

 Organizace  poskytující službu:   Město Jičín 
 Adresa organizace:       Žižkovo náměstí 18, Jičín 
 Starosta: JUDr. Jan Malý   

 Údaje o službě:   

1. Nájemní  bydlení  pro  rodiny  s dětmi 
Služba zahrnuje poskytnutí ubytování rodinám s nezaopatřenými dětmi v bytech  
ve vlastnictví města Jičína na základě uzavřené nájemní smlouvy, nebo ubytovací 
smlouvy za smluvní nájemné stanovené Radou města Jičína. 

Ubytování je poskytováno: 
a) rodinám s dětmi, které mají trvalý pobyt na území města Jičína  

v minimální délce 5 let (ke dni podání žádosti) a nejsou nájemcem či vlastníkem bytu, 
nebo vlastníkem, či spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení, 

b) na dobu určitou nejdéle 1 rok s možností obnovování nájemní smlouvy, nejdéle vždy 
na dobu 1 roku (podmínkou prodloužení nájemní smlouvy je plnění ujednání v ní 
uvedených). 
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2. Poskytnutí ubytování osobám, které se ocitly v krizové životní 

situaci spojené se ztrátou bydlení   

Služba zahrnuje poskytnutí ubytování osobám, kterým hrozí vážná újma na zdraví nebo 
jsou-li v ohrožení života v souvislosti se ztrátou bydlení v bytech nebo v ubytovně  
ve vlastnictví města. 

Ubytování je poskytováno na dobu nezbytně nutnou nebo na dobu určitou,  
a to na základě uzavřené ubytovací smlouvy, s možností jejího obnovování. 

 

VVVIII...   PPPOOOTTTŘŘŘEEEBBBYYY      PPPOOOSSSKKKYYYTTTOOOVVVÁÁÁNNNÍÍÍ         SSSOOOCCCIIIÁÁÁLLLNNNÍÍÍCCCHHH         

                  SSSLLLUUUŽŽŽEEEBBB      VVVEEE      SSSPPPRRRÁÁÁVVVNNNÍÍÍMMM      ÚÚÚZZZEEEMMMÍÍÍ      MMMĚĚĚSSSTTTAAA      JJJIIIČČČÍÍÍNNN   
Potřeby poskytování sociálních služeb ve správním území města Jičín byly zjištěné v roce 
2018 a byly stanoveny dle: 

1. potřeb zjištěných u zástupců uživatelů sociálních služeb, 

2. potřeb zjištěných zástupci poskytovatelů sociálních služeb, vycházející ze zjištěné 
poptávky osob žijících ve správním území města Jičín po sociálních službách, 

3. potřeb zjištěných zástupci zadavatelů sociálních služeb, vycházející ze zjištěné 
poptávky osob žijících ve správním území města Jičín po sociálních službách, 

4. potřeb zjištěných na Městském úřadě Jičín u pracovníků vykonávající sociální práci, 

5. návrhu potřeb poskytování sociálních služeb stanovených v pracovních skupinách. 
 
 

POTŘEBY  ZACHOVÁNÍ  POSKYTOVANÝCH  
SOCIÁLNÍCH  SLUŽEB 

 
 

SSOOCCIIÁÁLLNNÍÍ    SSLLUUŽŽBBYY    PPRROO    ZZDDRRAAVVOOTTNNĚĚ    PPOOSSTTIIŽŽEENN  ÉÉ    DDĚĚTTII  AA    MMLLÁÁDDEEŽŽ  

 
 Zachovat poskytování sociálních služeb Denního stacionáře Apropo, a Rané péče 

Liberec. 

SSOOCCIIÁÁLLNNÍÍ    SSLLUUŽŽBBYY    PPRROO    RROODDIINNYY    SS    DDĚĚTTMMII  
 

 Zachovat poskytování: 

 Odborného sociálního poradenství v Manželské a rodinné poradně Jičín.  

 Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Jičín a uzpůsobit provozní dobu 

sociální služby  tak, aby klient měl možnost v určitý čas přijít a ihned svůj problém 

začít řešit s odborným pracovníkem. 

SSOOCCIIÁÁLLNNÍÍ    SSLLUUŽŽBBYY    PPRROO    OOSSOOBBYY    VV    MMIIMMOOŘŘÁÁDDNNĚĚ    NNEEPPŘŘÍÍZZNNIIVVÉÉ    ŽŽIIVVOOTTNNÍÍ    SSIITTUUAACCII  
 

 Zachovat poskytování: 

 Odborného sociálního poradenství v Občanské poradně Jičín.  

 Služeb poskytovaných v Azylovém domě Jičín. 

 Služeb poskytovaných v Noclehárně Čejkovice. 
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SSOOCCIIÁÁLLNNÍÍ    SSLLUUŽŽBBYY    PPRROO    SSEENNIIOORRYY    AA    OOSSOOBBYY    SSEE    ZZDDRRAAVVOOTTNNÍÍMM      PPOOSSTTIIŽŽEENNÍÍMM  
 

 Zachovat poskytování: 

 Služeb poskytovaných v Domově pro seniory Jičín, Domově pro seniory Milíčeves, 

Domově pro seniory Mlázovice a Domově pro seniory Libošovice. 

 Pečovatelské služby Jičín, Charitní pečovatelské služby Sobotka, Pečovatelské služby 

Spokojený domov a Pečovatelské služby Lázně Bělohrad. 

 Odborného sociálního poradenství v poradně pro zdravotně postižené osoby Jičín a 

v poradně pro zrakově postižené osoby Jičín.  

 Sociální rehabilitace Péče o duševní zdraví Jičín. 

 Sociální rehabilitace Kamarád do konce roku 2019. 

 Tísňové péče Hradec Králové. 

 Chráněného bydlení Jičín. 

 Sociálně terapeutických dílen Apropo. 

 Služeb poskytovaných v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce. 
 

POTŘEBY  ZACHOVÁNÍ  A  NAVÝŠENÍ  KAPACITY 

POSKYTOVANÝCH  SOCIÁLNÍCH  SLUŽEB 
SSOOCCIIÁÁLLNNÍÍ    SSLLUUŽŽBBYY    PPRROO    ZZDDRRAAVVOOTTNNĚĚ    PPOOSSTTIIŽŽEENN  ÉÉ    DDĚĚTTII  AA    MMLLÁÁDDEEŽŽ  

 

 Zachovat a navýšit denní kapacitu poskytované sociální služby osobní asistence 

Apropo ze stávajících 8 osob na 15 osob. 

 Zachovat a navýšit kapacitu poskytované sociální služby Rané péče Hradec Králové, 

a to okamžitou kapacitu o 1 osobu a denní kapacitu o 2 osoby. 

SSOOCCIIÁÁLLNNÍÍ    SSLLUUŽŽBBYY    PPRROO    DDĚĚTTII  AA    MMLLÁÁDDEEŽŽ  

 
 Zachovat poskytování sociální služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – 

Nízkoprahového klubu Exit a rozšířit provozní dobu o dvě hodiny týdně. 

SSOOCCIIÁÁLLNNÍÍ    SSLLUUŽŽBBYY    PPRROO    SSEENNIIOORRYY    AA    OOSSOOBBYY    SSEE    ZZDDRRAAVVOOTTNNÍÍMM      PPOOSSTTIIŽŽEENNÍÍMM  
 

 Zachovat a navýšit kapacitu: 

 Pečovatelské služby Jičín a Charitní pečovatelské služby Jičín. Navýšení denní 

kapacity pečovatelské služby o cca 250 osob v celém správním území města Jičín. 

 Denního staionáře Domovinky Jičín ze stávající okamžité kapacity 20 osob  

na 30 osob. 

 Osobní asistence Spokojený domov ze stávající okamžité kapacity 10 osob na 15 

osob. Navýšení denní kapacity osobní asitence pro seniory a zdravotně postižené 

osoby o cca 50 osob v celém správním území města Jičín 

 Sociální rehabilitace Apropo ze stávající okamžité kapacity 11 osob na 20 osob.  
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POTŘEBY  ZŘÍZENÍ  NOVÝCH  SOCIÁLNÍCH  
SLUŽEB 

  

SSOOCCIIÁÁLLNNÍÍ    SSLLUUŽŽBBYY    PPRROO    ZZDDRRAAVVOOTTNNĚĚ    PPOOSSTTIIŽŽEENN  ÉÉ    DDĚĚTTII  AA    MMLLÁÁDDEEŽŽ  

 
 Zřízení odlehčovací služby s kapacitou 10 lůžek. 

 Zřízení odborného sociálního poradenství pro rodiny  se zdravotně postiženými dětmi  

s denní kapacitou pro cca 5 rodin. 

SSOOCCIIÁÁLLNNÍÍ    SSLLUUŽŽBBYY    PPRROO    RROODDIINNYY    SS    DDĚĚTTMMII  
 

 Zřízení azylového domu pro rodiny s dětmi (pro oba rodiče a děti) v okrese Jičín  

s kapacitou pro cca 15 rodin. 

SSOOCCIIÁÁLLNNÍÍ    SSLLUUŽŽBBYY    PPRROO    OOSSOOBBYY    VV    MMIIMMOOŘŘÁÁDDNNĚĚ    NNEEPPŘŘÍÍZZNNIIVVÉÉ    ŽŽIIVVOOTTNNÍÍ    SSIITTUUAACCII  
 

 Zřízení ambulatního kontaktního centra pro osoby ohrožené závislostí na 

návykových látkách s kapacitou cca pro 10 osob. 

SSOOCCIIÁÁLLNNÍÍ    SSLLUUŽŽBBYY    PPRROO    SSEENNIIOORRYY    AA    OOSSOOBBYY    SSEE    ZZDDRRAAVVOOTTNNÍÍMM      PPOOSSTTIIŽŽEENNÍÍMM  
 

 Zřízení nových 135 lůžek v domově pro seniory. 

 Zřízení odlehčovací služby pro seniory s kapacitou 30 lůžek. 

 Zřízení odlehčovací služby pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou  
30 lůžek. 

 Zřízení 4 denních stacionářů pro seniory, ve správním území města Jičín a tím 
navýšení denní kapacity této sociální služby o cca 60 osob. 

 Zřízení chráněného bydlení pro osoby s tělesným a mentálním postižením 
s kapacitou 25 lůžek. 

 Zřízení týdenního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením v okrese Jičín  
s kapacitou 35 lůžek. 

 Zřízení domova pro osoby se zdravotním postižením, pro osoby mentálně postižené 
a v kombinaci s tělesným postižením, v okrese Jičín s kapacitou 25 lůžek. 

 Zřízení domova se zvláštním režimem pro osoby se stařeckou, Alzheimerovou 
demencí  a pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického 
duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, v okrese Jičín 
s kapacitou 25 lůžek. 

 Zřízení podporovaného samostatného bydlení pro cca 25 osob zejména s tělesným  
a mentálním postižením a duševním onemocněním.   
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VVVIIIIII...   PPPRRRIIIOOORRRIIITTTYYY      RRROOOZZZVVVOOOJJJEEE      SSSOOOCCCIIIÁÁÁLLLNNNÍÍÍCCCHHH      SSSLLLUUUŽŽŽEEEBBB   

VVVEEE      SSSPPPRRRÁÁÁVVVNNNÍÍÍMMM      ÚÚÚZZZEEEMMMÍÍÍ      MMMĚĚĚSSSTTTAAA         JJJIIIČČČÍÍÍNNN      NNNAAA      

OOOBBBDDDOOOBBBÍÍÍ      LLLEEETTT      222000111999   ---   222000222111   
 
Priority rozvoje sociálních služeb na období let 2019-2021 byly stanoveny  

na základě:  
 

- provedené analýzy poskytovaných sociálních služeb, 

- zjištěných sociálně - demografických údajů, 

- zjištěných potřeb poskytování sociálních služeb, 

- možnosti zajištění finančních zdrojů (zejména financí poskytovaných z veřejných 

rozpočtů) na úhradu výdajů spojených s poskytováním sociálních služeb. 
 
 

ZACHOVÁNÍ  POSKYTOVANÝCH  SOCIÁLNÍCH  
SLUŽEB 

  

SOCIÁLNÍ  SLUŽBY  PRO  ZDRAVOTNĚ  POSTIŽENÉ 
DĚTI  A  MLÁDEŽ 

 DENNÍ  STACIONÁŘ  APROPO 

 Organizace  poskytující sociální  službu:  APROPO Jičín, o.p.s. 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby: Zdravotně postižené děti, mládež a dospělé 
osoby  od 6 do 55 let věku s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením.  

 Kapacita sociální služby  

Okamžitá kapacita sociální služby: počet osob 32 

Denní kapacita sociální služby: počet osob 43 

Měsíční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             

1 472 

Roční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             

17 664 

 Personální zajištění sociální služby  

Složení pracovního týmu Počet 
pracovníků 

Počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti sociální služby 
– sociální pracovníci, pracovníci v sociálních 
službách a další odborní pracovníci   

40 16,72 

 Regionální působnost sociální služby: Služba je určena osobám žijícím ve správním 
území města Jičín.  
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 Financování sociální služby – provozní výdaje v Kč a zdroje financování  

Předpokládané roční výdaje  13 800 000 

Financování z veřejných rozpočtů  12 400 000 

Zdroje financování 

Úhrady od uživatelů služby, dotace ze státního 
rozpočtu, Královéhradeckého kraje, města 
Jičín a obcí. 

 

 RANÁ  PÉČE  LIBEREC 

 Organizace  poskytující sociální  službu:  Centrum LIRA, z.ú., Liberec 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby: Rodiny se zrakově postiženým dítětem, 
rodiny s dítětem s kombinovaným zdravotním postižením a s poruchou autistického 
spektra od narození do sedmi let věku. 

 Kapacita sociální služby  

Okamžitá kapacita sociální služby: počet osob 4 ambulantní a 10 
terénní 

Denní kapacita sociální služby: počet osob 
6 ambulantní a 15 

terénní 
Měsíční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             305 

Roční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             3 660 

 Personální zajištění sociální služby  

Složení pracovního týmu Počet 
pracovníků 

Počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti sociální služby 
– sociální pracovníci, pracovníci v sociálních 
službách a další odborní pracovníci   

13 4,5 

 Regionální působnost sociální služby: Služba je určena osobám žijícím v Libereckém 
a Královéhradeckém kraji.  

 Financování sociální služby – provozní výdaje v Kč a zdroje financování  

Předpokládané roční výdaje  3 980 000 

Financování z veřejných rozpočtů  3 980 000 

Zdroje financování 
Dotace ze státního rozpočtu, 
Královéhradeckého kraje, města Jičín a obcí. 

 

SSOOCCIIÁÁLLNNÍÍ    SSLLUUŽŽBBYY    PPRROO    DDĚĚTTII    AA    MMLLÁÁDDEEŽŽ  

 NÍZKOPRAHOVÉ  ZAŘÍZENÍ  PRO  DĚTI  A  MLÁDEŽ  

-  NÍZKOPRAHOVÝ  KLUB  EXIT 

 Organizace  poskytující sociální  službu:  Oblastní charita Jičín 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby:  Děti a mládež od 9 do 26 let věku, kteří 
jsou  ohroženy nebo zasaženy společensky nežádoucími jevy. 
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 Kapacita sociální služby  

Okamžitá kapacita sociální služby: počet osob 20 

Denní kapacita sociální služby: počet osob 30 

Měsíční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             160 

Roční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             

1 920 

 Personální zajištění sociální služby  

Složení pracovního týmu Počet 
pracovníků 

Počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti sociální služby 
– sociální pracovníci, pracovníci v sociálních 
službách a další odborní pracovníci   

4 2,38 

 Regionální působnost sociální služby: Služba je určena osobám žijícím ve správním 
území města Jičín.  

 Financování sociální služby – provozní výdaje v Kč a zdroje financování  

Předpokládané roční výdaje  1 900 000 

Financování z veřejných rozpočtů  1 900 000 

Zdroje financování 
Dotace ze státního rozpočtu, 
Královéhradeckého kraje, města Jičín a obcí. 

 

SOCIÁLNÍ  SLUŽBY  PRO  RODINY  S  DĚTMI 
 

 MANŽELSKÁ A RODINNÁ PORADNA JIČÍN  

 Organizace  poskytující sociální  službu:  Centrum sociální pomoci  

a služeb o.p.s., Hradec Králové 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby:  Rodiny s dětmi, osoby v krizové životní 
situaci, děti a mládež od 6 do 26 let věku ohrožené společensky nežádoucími jevy a 
oběti domácího násilí. 

 Kapacita sociální služby  

Okamžitá kapacita sociální služby: počet osob 2 

Denní kapacita sociální služby: počet osob 8 

Měsíční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             99 

Roční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             1 192 

 Personální zajištění sociální služby  

Složení pracovního týmu Počet 
pracovníků 

Počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti sociální služby 
– sociální pracovníci, pracovníci v sociálních 
službách a další odborní pracovníci   

2 1,6 

 Regionální působnost sociální služby: Služba je určena osobám žijícím ve správním 
území města Jičín.  
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 Financování sociální služby – provozní výdaje v Kč a zdroje financování  

Předpokládané roční výdaje  1 200 000 

Financování z veřejných rozpočtů  1 200 000 

Zdroje financování 
Dotace ze státního rozpočtu, 
Královéhradeckého kraje, města Jičín a obcí. 

 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ  SLUŽBY  PRO  RODINY  S DĚTMI 

 – CENTRUM  SASANKA 

 Organizace  poskytující sociální  službu:  Oblastní charita Jičín 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby: Rodiny a osoby pečujícím o dítě nebo děti, 
u kterých je jejich vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě nepříznivé sociální 
situace a rodiče usilující o návrat dítěte z ústavní nebo náhradní rodinné péče. 

 Kapacita sociální služby  

Okamžitá kapacita sociální služby: počet osob 8 

Denní kapacita sociální služby: počet osob 
40 ambulantní  

30 terénní 
Měsíční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             560 

Roční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             6 720 

 Personální zajištění sociální služby  

Složení pracovního týmu Počet 
pracovníků 

Počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti sociální služby 
– sociální pracovníci, pracovníci v sociálních 
službách a další odborní pracovníci   

13 8,9 

 Regionální působnost sociální služby: Služba je určena osobám žijícím ve správním 
území města Jičín a města Nové Paky.  

 Financování sociální služby – provozní výdaje v Kč a zdroje financování  

Předpokládané roční výdaje  5 200 000 

Financování z veřejných rozpočtů  5 200 000 

Zdroje financování 

Dotace ze státního rozpočtu, 
Královéhradeckého kraje, města Jičín, Nové 
Paky, obcí a IP Královéhradeckého kraje. 

 
 

SOCIÁLNÍ  SLUŽBY  PRO  OSOBY  V MIMOŘÁDNĚ 

NEPŘÍZNIVÉ  ŽIVOTNÍ  SITUACI 
 

 AZYLOVÝ  DŮM  JIČÍN  

 Organizace  poskytující sociální  službu v roce 2019:  Oblastní spolek ČČK Jičín 

 Organizace  poskytující sociální  službu od roku 2020: Sociální služby města Jičína 



73 
 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby: Matky nebo ženy s dítětem/dětmi 
 (max. se 3 dětmi, výjimečně i se zletilým dítětem, které je zároveň nezaopatřeným 
dítětem - student, učeň) a osobám od 18 do 26 let věku, které se nachází  
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 

 Kapacita sociální služby 

Kapacita sociální služby: počet lůžek 14 

Kapacita sociální služby - matka nebo žena s dítětem (počet lůžek) 12 

Kapacita sociální služby – mládež od 18 do 26 let věku (počet lůžek) 2 

Využití kapacity (obložnost) v % 75 

 Personální zajištění sociální služby  

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti sociální služby 
– sociální pracovníci, pracovníci v sociálních 
službách a další odborní pracovníci   

8 6 

 Regionální působnost sociální služby: Služba je určena osobám žijícím ve správním 
území města Jičín.  

 Financování sociální služby – provozní výdaje v Kč a zdroje financování  

Předpokládané roční výdaje  3 200 000 

Financování z veřejných rozpočtů  2 900 000 

Zdroje financování 

Dotace ze státního rozpočtu, 
Královéhradeckého kraje, města Jičín, obcí a  
IP Královéhradeckého kraje. 

 

 OBČANSKÁ PORADNA JIČÍN  
 Organizace  poskytující sociální  službu:  Občanské poradenské středisko  

o.p.s., Hradec Králové 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby: Oběti domácího násilí a trestné činnosti  
a osoby v krizové životní situaci. Cílovou skupinu tvoří osoby od 16 let věku. 

 Kapacita sociální služby  

Okamžitá kapacita sociální služby: počet osob 1 

Denní kapacita sociální služby: počet osob 9 

Měsíční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             112 

Roční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             1 344 

 Personální zajištění sociální služby  

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti sociální služby 
– sociální pracovníci, pracovníci v sociálních 
službách a další odborní pracovníci   

2 1,6 

 Regionální působnost sociální služby: Služba je určena osobám žijícím ve správním 
území města Jičín.  
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 Financování sociální služby – provozní výdaje v Kč a zdroje financování  

Předpokládané roční výdaje  1 200 000 

Financování z veřejných rozpočtů  1 200 000 

Zdroje financování 
Dotace ze státního rozpočtu, 
Královéhradeckého kraje, města Jičín a obcí. 

 NOCLEHÁRNA ČEJKOVICE 

 Organizace  poskytující sociální  službu:  Sociální služby města Jičína 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby: Osoby starší 18 let věku, které se ocitly  
v krizové životní situaci bez zajištění přístřeší. 

 Kapacita sociální služby 
Kapacita sociální služby: počet lůžek 6  
Kapacita sociální služby – ženy (počet lůžek) 2 
Kapacita sociální služby – muži (počet lůžek) 4 
Využití kapacity  v % 60 

 Personální zajištění sociální služby  

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti sociální služby 
– sociální pracovníci, pracovníci v sociálních 
službách a další odborní pracovníci   

6 1,8 

 Regionální působnost sociální služby: Služba je určena osobám žijícím ve správním 
území města Jičín.  

 Financování sociální služby – provozní výdaje v Kč a zdroje financování  
Předpokládané roční výdaje  720 000 

Financování z veřejných rozpočtů  719 000 

Zdroje financování 
Úhrady od uživatelů služby, dotace ze státního 
rozpočtu, Královéhradeckého kraje a města 
Jičín. 

 

SOCIÁLNÍ  SLUŽBY  PRO  SENIORY  A  OSOBY  SE  

ZDRAVOTNÍM  POSTIŽENÍM 
 

 CHARITNÍ  PEČOVATELSKÁ  SLUŽBA  SOBOTKA 

 Organizace  poskytující sociální  službu:  Oblastní charita Sobotka 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby: Senioři od 65 let věku a zdravotně 
postižené osoby. 

 Kapacita sociální služby  

Okamžitá kapacita sociální služby: počet osob 2 

Denní kapacita sociální služby: počet osob 13 

Měsíční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             

325 

Roční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             

3 900 



75 
 

 Personální zajištění sociální služby  

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti sociální služby 
– sociální pracovníci, pracovníci v sociálních 
službách a další odborní pracovníci   

4  3,75 

 Regionální působnost sociální služby: Služba je určena osobám žijícím v části 
správního území města Jičín tj. v těchto 9 městech a obcích: Libošovice, Markvartice, 
Mladějov, Ohařice, Osek, Samšina, Sobotka, Újezd pod Troskami a Zámostí-Blata. 

 Financování sociální služby – provozní výdaje v Kč a zdroje financování  

Předpokládané roční výdaje  2 150 000 

Financování z veřejných rozpočtů  1 760 000 

Zdroje financování 
Úhrady od uživatelů služby, dotace ze státního 
rozpočtu, Královéhradeckého kraje a obcí. 

 

 DOMOV  PRO  SENIORY  JIČÍN 
 

 Organizace  poskytující sociální  službu:  Sociální služby města Jičína 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby:  Senioři, kteří dosáhli věku rozhodného pro 
přiznání starobního důchodu, potřebující celodenní péči. 

 Kapacita sociální služby 

Kapacita sociální služby: počet lůžek 61  

Využití kapacity  v % 95 
  

 Personální zajištění sociální služby  

Složení pracovního týmu Počet 
pracovníků 

Počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti sociální služby 
– sociální pracovníci, pracovníci v sociálních 
službách a další odborní pracovníci   

36 36 

 Regionální působnost sociální služby: Služba je určena osobám žijícím ve městě 
Jičín a ve správním území města Jičín.  

 Financování sociální služby – provozní výdaje v Kč a zdroje financování  

Předpokládané roční výdaje  35 500 000 

Financování z veřejných rozpočtů  18 500 000 

Zdroje financování 

Úhrady od uživatelů služby, platby od zdravotních 
pojišťoven, dotace ze státního rozpočtu, 
Královéhradeckého kraje a města Jičín. 

 DOMOV  POKOJNÉHO  STÁŘÍ  LIBOŠOVICE 
 

 Organizace  poskytující sociální  službu:  Oblastní charita Sobotka 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby: Senioři od 65 let věku potřebující celodenní 
péči. 

 Kapacita sociální služby 

Kapacita sociální služby: (počet lůžek) 25 

Využití kapacity  v % 95 
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 Personální zajištění sociální služby  

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti sociální služby 
– sociální pracovníci, pracovníci v sociálních 
službách a další odborní pracovníci   

13  13 

 Regionální působnost sociální služby: Služba je určena osobám žijícím ve správním 
území města Jičín.  

 Financování sociální služby – provozní výdaje v Kč a zdroje financování  

Předpokládané roční výdaje  13 700 000 

Financování z veřejných rozpočtů  5 800 000 

Zdroje financování 

Úhrady od uživatelů služby, platby od zdravotních 
pojišťoven, dotace ze státního rozpočtu, obcí a 
Královéhradeckého kraje. 

 DOMOV  PRO  SENIORY  MILÍČEVES 

 Organizace  poskytující sociální  službu:  Ústav sociálních služeb Milíčeves 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby: Senioři od 60 let věku potřebující celodenní 
péči. 

 Kapacita sociální služby:  

Kapacita sociální služby: (počet lůžek) 68 

Využití kapacity  v % 95 

 Personální zajištění sociální služby  

Složení pracovního týmu Počet 
pracovníků 

Počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti sociální služby 
– sociální pracovníci, pracovníci v sociálních 
službách a další odborní pracovníci   

24 22,35 

 Regionální působnost sociální služby: Služba je určena osobám žijícím ve správním 
území města Jičín.  

 Financování sociální služby – provozní výdaje v Kč a zdroje financování  

Předpokládané roční výdaje  27 000 000 

Financování z veřejných rozpočtů  11 200 000 

Zdroje financování 

Úhrady od uživatelů služby, platby od zdravotních 
pojišťoven, dotace ze státního rozpočtu, 
Královéhradeckého kraje a obcí 

 

 TÝDENNÍ STACIONÁŘ  HANDICAP  CENTRA  SRDCE  

 Organizace  poskytující sociální  službu:  Handicap centrum srdce o.p.s., Poděbrady 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby: Zdravotně postižené osoby od 16 do 64 let 
věku. 

 



77 
 

 Kapacita sociální služby 

Kapacita sociální služby: (počet lůžek) 35 

Využití kapacity  v % 95 
  

 Personální zajištění sociální služby  

Složení pracovního týmu Počet 
pracovníků 

Počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti sociální služby 
– sociální pracovníci, pracovníci v sociálních 
službách a další odborní pracovníci   

13  11,4 

 Regionální působnost sociální služby:  Služba  není zařazena v síti sociálních služeb 
Královéhradeckého kraje, ale zajišťuje poskytování služeb osobám žijícím ve 
správním území města Jičín.  

 Financování sociální služby – provozní výdaje v Kč a zdroje financování  

Předpokládané roční výdaje  8 120 000 

Financování z veřejných rozpočtů  5 720 000 

Zdroje financování 
Úhrady od uživatelů služby,  vlastní příjmy, dotace 
ze státního rozpočtu, krajů, obcí a města Jičín. 

 

 PORADNA  PRO  ZDRAVOTNĚ  POSTIŽENÉ  JIČÍN 

 Organizace  poskytující sociální  službu:  Centrum pro integraci osob se zdravotním 
postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby: Zdravotně postižené osoby. 

 Kapacita sociální služby  

Okamžitá kapacita sociální služby: počet osob 1 

Denní kapacita sociální služby: počet osob 5 

Měsíční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             77 

Roční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             

924 

 Personální zajištění sociální služby  

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti sociální služby 
– sociální pracovníci, pracovníci v sociálních 
službách a další odborní pracovníci   

2 1,1 

 Regionální působnost sociální služby: Služba je určena osobám žijícím ve správním 
území města Jičín.  

 Financování sociální služby – provozní výdaje v Kč a zdroje financování  

Předpokládané roční výdaje  720 000 

Financování z veřejných rozpočtů  720 000 

Zdroje financování 
Dotace ze státního rozpočtu, 
Královéhradeckého kraje, města Jičín a obcí. 
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 PORADNA  PRO  ZRAKOVĚ  POSTIŽENÉ  OSOBY   
TYFLOCENTRUM  JIČÍN  

 Organizace  poskytující sociální  službu:  TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby: Zrakově postižené osoby od 8 let věku. 

 Kapacita sociální služby  

Okamžitá kapacita sociální služby: počet osob 1 

Denní kapacita sociální služby: počet osob 4 

Měsíční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             

81 

Roční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             972 

 Personální zajištění sociální služby  

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti sociální služby 
– sociální pracovníci, pracovníci v sociálních 
službách a další odborní pracovníci   

2 1,15 

 Regionální působnost sociální služby: Služba je určena osobám žijícím ve správním 
území města Jičín.  

 Financování sociální služby – provozní výdaje v Kč a zdroje financování  

Předpokládané roční výdaje  930 000 

Financování z veřejných rozpočtů  930 000 

Zdroje financování 
Dotace ze státního rozpočtu, 
Královéhradeckého kraje, města Jičín a obcí. 

 
 

 SOCIÁLNÍ  REHABILITACE  JIČÍN  

 Organizace  poskytující sociální  službu:  Péče o duševní zdraví - region Pardubice, 
z.s. 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby: Duševně nemocné a mentálně postižené 
osoby starší 18 let věku. 

 Kapacita sociální služby  

Okamžitá kapacita sociální služby: počet osob 15 

Denní kapacita sociální služby: počet osob 26 

Měsíční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             

490 

Roční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             5 880 

 Personální zajištění sociální služby  

Složení pracovního týmu Počet 
pracovníků 

Počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti sociální služby 
– sociální pracovníci, pracovníci v sociálních 
službách a další odborní pracovníci   

9 8 
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 Regionální působnost sociální služby: Služba je určena osobám žijícím ve správním 
území města Jičín.  

 Financování sociální služby – provozní výdaje v Kč a zdroje financování  

Předpokládané roční výdaje  5 400 000 

Financování z veřejných rozpočtů  5 400 000 

Zdroje financování 

Dotace ze státního rozpočtu, 
Královéhradeckého kraje, města Jičín, obcí IP 
Královéhradeckého kraje. 

 SOCIÁLNÍ  REHABILITACE  KAMARÁD 

 Organizace  poskytující sociální  službu:  Kamarád Jičín, z.s. 

 Sociální služba bude poskytována do 30. 9. 2019. 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby: Osoby s mentálním a kombinovaným 
zdravotním postižením od 18 do 45 let věku. 

 Kapacita sociální služby  

Okamžitá kapacita sociální služby: počet osob 4 

Denní kapacita sociální služby: počet osob 11 

Měsíční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             158 

Roční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             1 422 

 Personální zajištění sociální služby  

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti sociální služby 
– sociální pracovníci, pracovníci v sociálních 
službách a další odborní pracovníci   

4 3,25 

 Regionální působnost sociální služby: Služba je určena osobám žijícím ve správním 
území města Jičín.  

 Financování sociální služby – provozní výdaje v Kč a zdroje financování  

Předpokládané roční výdaje  1 450 000 

Financování z veřejných rozpočtů  1 450 000 

Zdroje financování 
Dotace ze státního rozpočtu, IP 
Královéhradeckého kraje a obcí. 

 

 TÍSŇOVÁ  PÉČE 

 Organizace  poskytující sociální  službu:  Život Hradec Králové, o.p.s. 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby: Senioři a osoby se zdravotním postižením 
od 27 let věku. 
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 Kapacita sociální služby  

Okamžitá kapacita sociální služby: počet osob 1 

Denní kapacita sociální služby: počet osob 200 

Měsíční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             

560 

Roční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             6 720 

 Personální zajištění sociální služby  

Složení pracovního týmu Počet 
pracovníků 

Počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti sociální služby 
– sociální pracovníci, pracovníci v sociálních 
službách a další odborní pracovníci   

21 8 

 Regionální působnost sociální služby: Služba je určena osobám žijícím 
v Královéhradeckém kraji.  

 Financování sociální služby – provozní výdaje v Kč a zdroje financování  

Předpokládané roční výdaje  4 800 000 

Financování z veřejných rozpočtů  3 900 000 

Zdroje financování 

Úhrady od uživatelů služby, dotace ze státního 
rozpočtu, Královéhradeckého kraje, města 
Jičín a obcí. 

 

 

 CHRÁNĚNÉ  BYDLENÍ  JIČÍN  

 Organizace  poskytující sociální  službu:  Sociální služby města Jičína 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby: Osoby s duševním onemocněním  
a metálním postižením od 18 let věku. 

 Kapacita sociální služby 

Kapacita sociální služby: (počet lůžek) 12 

Využití kapacity  v % 95 

 Personální zajištění sociální služby  

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti sociální služby 
– sociální pracovníci, pracovníci v sociálních 
službách a další odborní pracovníci   

5 4 

 Regionální působnost sociální služby: Služba je určena osobám žijícím 
v Královéhradeckém kraji.  
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 Financování sociální služby – provozní výdaje v Kč a zdroje financování  

Předpokládané roční výdaje  2 600 000 

Financování z veřejných rozpočtů  2 100 000 

Zdroje financování 

Úhrady od uživatelů služby, dotace ze státního 
rozpočtu, Královéhradeckého kraje, města 
Jičín a obcí. 

 

 SOCIÁLNĚ  TERAPEUTICKÉ  DÍLNY  APROPO 

 Organizace  poskytující sociální  službu:  APROPO Jičín, o.p.s. 

 Adresa poskytované sociální služby:  Jičín, Vrchlického 823. 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby: Osoby se sníženou soběstačností z důvodu 
zdravotního postižení, které nejsou umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu 
práce od 18 let věku.  

 Kapacita sociální služby  

Okamžitá kapacita sociální služby: počet osob 10 

Denní kapacita sociální služby: počet osob 10 

Měsíční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             

130 

Roční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             

1 560 

 Personální zajištění sociální služby  

Složení pracovního týmu Počet 
pracovníků 

Počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti sociální služby 
– sociální pracovníci, pracovníci v sociálních 
službách a další odborní pracovníci   

6 1,85 

 Regionální působnost sociální služby: Služba je určena osobám žijícím ve správním 
území města Jičín.  

 Financování sociální služby – provozní výdaje v Kč a zdroje financování  

Předpokládané roční výdaje  1 800 000 

Financování z veřejných rozpočtů  1 800 000 

Zdroje financování 
Dotace ze státního rozpočtu, 
Královéhradeckého kraje, města Jičín a obcí. 
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ZACHOVÁNÍ  A  NAVÝŠENÍ  KAPACITY 
POSKYTOVANÝCH  SOCIÁLNÍCH  SLUŽEB 

  

SOCIÁLNÍ  SLUŽBY  PRO  ZDRAVOTNĚ  POSTIŽENÉ 
DĚTI  A  MLÁDEŽ 
 
 

 OSOBNÍ  ASISTENCE  APROPO 

 Organizace  poskytující sociální  službu:  APROPO Jičín, o.p.s. 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby: Zdravotně postižené děti, mládež a dospělé 
osoby  od 3 do 55 let věku s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením.  

 Kapacita sociální služby: navýšení denní kapacity z 8 osob na 15 osob. 

Okamžitá kapacita sociální služby: počet osob 8 

Denní kapacita sociální služby: počet osob 15 

Měsíční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             830 

Roční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             9 960 

 Personální zajištění sociální služby  

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti sociální služby 
– sociální pracovníci, pracovníci v sociálních 
službách a další odborní pracovníci   

43 9,3 

 Regionální působnost sociální služby: Služba je určena osobám žijícím ve správním 
území města Jičín.  

 Financování sociální služby – provozní výdaje v Kč a zdroje financování  

Předpokládané roční výdaje  5 200 000 

Financování z veřejných rozpočtů  4 300 000 

Zdroje financování 

Úhrady od uživatelů služby, dotace ze státního 
rozpočtu, Královéhradeckého kraje, města 
Jičín a obcí. 

 

 RANÁ  PÉČE  HRADEC KRÁLOVÉ  

 Organizace  poskytující sociální  službu:  Oblastní charita Hradec Králové 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby: Rodiny s dítětem s mentálním, tělesným, 
zrakovým a kombinovaným zdravotním postižením, ohrožeým na vývoji od narození 
do sedmi let věku. 
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 Kapacita sociální služby: Navýšení okamžité kapacity o 1 osobu a denní kapacity  
o 2 osoby.   

Okamžitá kapacita sociální služby: (počet osob, kterým lze 
službu poskytnout v jednom okamžiku) 7 

Denní kapacita sociální služby: (počet osob, kterým lze 
službu poskytnout denně) 14 

Měsíční časová kapacita sociální služby (přímá práce  -
poskytování činností stanovených ve vyhlášce v hod.)                            350 

Roční časová kapacita sociální služby (přímá práce  - 
poskytování činností stanovených ve vyhlášce v hod.)                            4 200 

 Personální zajištění sociální služby  

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti sociální služby 
– sociální pracovníci, pracovníci v sociálních 
službách a další odborní pracovníci   

6 6 

 Regionální působnost sociální služby  

Služba je určena osobám žijícím v Královéhradeckém kraji.  

 Financování sociální služby – provozní výdaje v Kč a zdroje financování  

Předpokládané roční výdaje  5 400 000 

Financování z veřejných rozpočtů  5 200 000 

Zdroje financování 

Dotace ze státního rozpočtu, obcí, 
Královéhradeckého kraje a města Jičín, dary a 
příspěvky od sponzorů a nadací. 

 

SOCIÁLNÍ  SLUŽBY  PRO  SENIORY  A  OSOBY   
SE  ZDRAVOTNÍM  POSTIŽENÍM 
 

 PEČOVATELSKÁ  SLUŽBA  JIČÍN 

 Organizace  poskytující sociální  službu:  Sociální služby města Jičína 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby: Senioři, osoby se zdravotním postižením  
a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje k zabezpečení potřeb dítěte pomoc jiné 
osoby. 

 Kapacita sociální služby: navýšení okamžité kapacity o 6 osob a denní kapacity  
o 15 osob  

Okamžitá kapacita sociální služby: počet osob 20 

Denní kapacita sociální služby: počet osob 140 

Měsíční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             

2 000 

Roční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             24 000 
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 Personální zajištění sociální služby  

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti sociální služby 
– sociální pracovníci, pracovníci v sociálních 
službách a další odborní pracovníci   

22 21,5 

 Regionální působnost sociální služby: Služba je určena osobám žijícím ve městě 
Jičín a obci Holín.  

 Financování sociální služby – provozní výdaje v Kč a zdroje financování  

Předpokládané roční výdaje  12 800 000 

Financování z veřejných rozpočtů  10 000 000 

Zdroje financování 

Úhrady od uživatelů služby, dotace ze státního 
rozpočtu, Královéhradeckého kraj, města Jičín 
a obcí. 

 

 CHARITNÍ  PEČOVATELSKÁ  SLUŽBA  JIČÍN 

 Organizace  poskytující sociální  službu:  Oblastní charita Jičín 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby: Senioři od 65 let věku a zdravotně 
postižené osoby od 18 let věku. 

 Kapacita sociální služby: navýšení okamžité kapacity o 5 osob a denní kapacity  
o 39 osob  

Okamžitá kapacita sociální služby: počet osob 16 

Denní kapacita sociální služby: počet osob 110 

Měsíční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             

1 600 

Roční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             

19 200 

 Personální zajištění sociální služby  

Složení pracovního týmu Počet 
pracovníků 

Počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti sociální služby 
– sociální pracovníci, pracovníci v sociálních 
službách a další odborní pracovníci   

18 17,5 

 Regionální působnost sociální služby: Služba je určena osobám žijícím v části 
správního území města Jičín tj. v těchto 61 městech a obcích: Bačalky, Běchary, 
Březina, Budčeves, Butoves, Bukvice, Bystřice, Češov, Dětenice, Dílce, Dolní 
Lochov, Dřevěnice, Cholenice, Choteč, Chyjice, Jičíněves, Kacákova Lhota, Kbelnice, 
Kněžnice, Konecchlumí, Kopidlno, Kostelec, Kovač, Kozojedy, Kyje, Libáň, Lužany, 
Mlázovice, Nemyčeves, Ohaveč, Ostružno, Podhradí, Podůlší, Rokytňany, Sběř, 
Sedliště, Sekeřice, Slavhostice, Slatiny, Soběraz, Staré Hrady, Staré Místo, Střevač, 
Svatojanský Újezd, Šárovcova Lhota, Třtěnice, Tuř, Údrnice, Úlibice, Valdice, Veliš, 
Vitiněves, Volanice, Vysoké Veselí, Vrbice, Vršce, Zelenecká Lhota, Železnice, 
Žeretice, Židovice a Žlunice.     
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 Financování sociální služby – provozní výdaje v Kč a zdroje financování  

Předpokládané roční výdaje  9 800 000 

Financování z veřejných rozpočtů  7 750 000 

Zdroje financování 
Úhrady od uživatelů služby, dotace ze státního 
rozpočtu, Královéhradeckého kraje a obcí. 

 PEČOVATELSKÁ  SLUŽBA  SPOKOJENÝ DOMOV  

 Organizace  poskytující sociální  službu:  Spokojený domov o.p.s., Mnichovo Hradiště 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby:  Senioři a zdravotně postižené osoby  
od 19 let věku. 

 Kapacita sociální služby: navýšení denní kapacity o 4 osoby.  

Okamžitá kapacita sociální služby: počet osob 1 

Denní kapacita sociální služby: počet osob 7 

Měsíční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             

120 

Roční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             1 440 

 Personální zajištění sociální služby  

Složení pracovního týmu Počet 
pracovníků 

Počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti sociální služby 
– sociální pracovníci, pracovníci v sociálních 
službách a další odborní pracovníci   

6 1,4 

 Regionální působnost sociální služby: Služba je určena osobám žijícím v části 
správního území města Jičín tj. v těchto 4 obcích: Brada-Rybníček, Jinolice, Libuň a 
Radim.     

 Financování sociální služby – provozní výdaje v Kč a zdroje financování  

Předpokládané roční výdaje  700 000 

Financování z veřejných rozpočtů  560 000 

Zdroje financování 
Úhrady od uživatelů služby, dotace ze státního 
rozpočtu, Královéhradeckého kraje a obcí. 

 

 PEČOVATELSKÁ  SLUŽBA  LÁZNĚ  BĚLOHRAD  

 Organizace  poskytující sociální  službu:  Město Lázně bělohrad 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby: Senioři od 65 let věku a zdravotně 
postižené osoby od 40 let věku. 

 Kapacita sociální služby: navýšení denní kapacity o 4 osoby.  

Okamžitá kapacita sociální služby: počet osob 4 

Denní kapacita sociální služby: počet osob 50 

Měsíční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             

400 

Roční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             

4 800 
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 Personální zajištění sociální služby  

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti sociální služby 
– sociální pracovníci, pracovníci v sociálních 
službách a další odborní pracovníci   

5 4,9 

 Regionální působnost sociální služby: Služba je určena osobám žijícím ve městě 
Lázně Bělohrad.  

 Financování sociální služby – provozní výdaje v Kč a zdroje financování  

Předpokládané roční výdaje  2 500 000 

Financování z veřejných rozpočtů  1 900 000 

Zdroje financování 

Úhrady od uživatelů služby, dotace ze státního 
rozpočtu, Královéhradeckého kraje a města 
Lázně Bělohrad. 

 
 DENNÍ  STACIONÁŘ  DOMOVINKA  

 Organizace  poskytující sociální  službu:  Sociální služby města Jičína 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby: Senioři od 65 let věku. 

 Kapacita sociální služby Navýšení okamžité kapacity o 10 osob a denní kapacity  
o 15 osob.  

Okamžitá kapacita sociální služby: počet osob 30 

Denní kapacita sociální služby: počet osob 35 

Měsíční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             

800 

Roční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             9 600 

 Personální zajištění sociální služby  

Složení pracovního týmu 
Počet 
pracovníků 

Počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti sociální služby 
– sociální pracovníci, pracovníci v sociálních 
službách a další odborní pracovníci   

10 9 

 Regionální působnost sociální služby Služba je určena osobám žijícím ve městě 
Jičíně a ve správním území města Jičín.     

 Financování sociální služby – provozní výdaje v Kč a zdroje financování  

Předpokládané roční výdaje  4 800 000 

Financování z veřejných rozpočtů  4 000 000 

Zdroje financování 
Úhrady od uživatelů služby, dotace ze státního 
rozpočtu, Královéhradeckého kraje a města Jičín. 
. 

 OSOBNÍ  ASISTENCE  SPOKOJENÝ  DOMOV  

 Organizace  poskytující sociální  službu:  Spokojený domov o.p.s., Mnichovo Hradiště 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby:  Zdravotně postižené osoby od 6 let věku. 
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 Kapacita sociální služby: navýšení okamžité kapacity o 3 osobu a denní o 4 osoby.  

Okamžitá kapacita sociální služby: počet osob 13 

Denní kapacita sociální služby: počet osob 17 

Měsíční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             1 300 

Roční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             15 600 

 Personální zajištění sociální služby  

Složení pracovního týmu Počet 
pracovníků 

Počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti sociální služby 
– sociální pracovníci, pracovníci v sociálních 
službách a další odborní pracovníci   

21 14 

 Regionální působnost sociální služby: Služba je určena osobám žijícím ve městě 
Jičíně a ve správním území města Jičín.  

 Financování sociální služby – provozní výdaje v Kč a zdroje financování  

Předpokládané roční výdaje  7 300 000 

Financování z veřejných rozpočtů 5 200 000 

Zdroje financování Úhrady od už. služby, dotace ze státního rozpočtu, 
Královéhradeckého kraje, města Jičín a obcí 

 SOCIÁLNÍ  REHABILITACE  APROPO 

 Organizace  poskytující sociální  službu:  APROPO Jičín, o.p.s. 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby: Zdravotně postižené osoby od 18 do 55 let 
věku. 

 Kapacita sociální služby: navýšení denní kapacity o 5 osob.  

Okamžitá kapacita sociální služby: počet osob 11 

Denní kapacita sociální služby: počet osob 16 

Měsíční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             266 

Roční časová kapacita sociální služby: poskytování 
činností stanovených ve vyhlášce v hod.                             3 192 

 Personální zajištění sociální služby  

Složení pracovního týmu Počet 
pracovníků 

Počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti sociální služby 
– sociální pracovníci, pracovníci v sociálních 
službách a další odborní pracovníci   

12 4,34 

 Regionální působnost sociální služby Služba je určena osobám žijícím ve městě 
Jičíně a ve správním území města Jičín.     

 Financování sociální služby – provozní výdaje v Kč a zdroje financování  

Předpokládané roční výdaje  3 200 000 

Financování z veřejných rozpočtů 3 200 000 

Zdroje financování 
Dotace ze státního rozpočtu, Královéhradeckého 
kraje, města Jičín, obcí IP Královéhradeckého 
kraje. 
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ZACHOVÁNÍ  A  SNÍŽENÍ  KAPACITY 
POSKYTOVANÝCH  SOCIÁLNÍCH  SLUŽEB 

  

SOCIÁLNÍ  SLUŽBY  PRO  SENIORY 

 

 DOMOV  PRO  SENIORY  MLÁZOVICE 

 Organizace  poskytující sociální  službu:  Domov důchodců Mlázovice 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby: Senioři od 60 let věku potřebující celodenní 
péči. 

 Kapacita sociální služby:  snížení kapacity o 1 lůžko. 

Kapacita sociální služby: (počet lůžek) 54 

Využití kapacity  v % 95 
  

 Personální zajištění sociální služby 

Složení pracovního týmu Počet 
pracovníků 

Počet pracovních 
úvazků  

Pracovníci vykonávající činnosti sociální služby 
– sociální pracovníci, pracovníci v sociálních 
službách a další odborní pracovníci   

21 20 

 Regionální působnost sociální služby: Služba je určena osobám žijícím ve správním 
území města Jičín.  

 Financování sociální služby – provozní výdaje v Kč a zdroje financování  

Předpokládané roční výdaje  19 800 000 

Financování z veřejných rozpočtů  7 300 000 

Zdroje financování 

Úhrady od uživatelů služby, platby od 
zdravotních pojišťoven, dotace ze státního 
rozpočtu, Královéhradeckého kraje a obcí. 

 

ZŘÍZENÍ  NOVÝCH   SOCIÁLNÍCH  SLUŽEB 
 

SOCIÁLNÍ  SLUŽBY  PRO  SENIORY  A  OSOBY  SE  

ZDRAVOTNÍM  POSTIŽENÍM 

 POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY  

 Údaje o organizaci zajišťující zřízení sociální služby 

 Název organizace:  SeneCura s.r.o. 
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 Údaje o zřizovaných sociálních službách  

 Název sociální služby 

1. Domov pro seniory 

 Druh služby:  služba sociální péče 

 Forma služby:  pobytová 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby: Senioři od 65 let věku potřebující celodenní 
péči. 

 Kapacita služby:  70 lůžek 

2. Domov se zvláštním režimem 

 Druh služby:  služba sociální péče 

 Forma služby:  pobytová 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby: Senioři a zdravotně postižené osoby s 
Alzheimerovou chorobou. 

 Kapacita služby:  32 lůžek 

3. Odlehčovací služba 

 Druh služby:  služba sociální péče 

 Forma služby:  pobytová 

 Cílová skupina uživatelů sociální služby: Senioři od 65 let věku potřebující celodenní 
péči. 

 Kapacita služby:  20 lůžek 

 Realizace výstavby objektu pro poskytování výše uvedených sociálních 
služeb: 

 Začátek výstavby objektu:  rok 2020 

 Ukončení výstavby objektu: rok 2022 

 Začátek poskytování výše uvedených sociálních služeb: rok 2022 

 Údaje o financování rekonstrukce a výstavby objektu pro poskytování výše 
uvedených sociálních služeb:  

 Celkové investiční náklady:  cca 170 000 000,- Kč 

 Zdroje financování: SeneCura s.r.o. 

 Financování provozních nákladů spojených s poskytováním výše uvedených 
sociálních služeb:  

 Zdroje financování: Uživatelé sociálních služeb, dotace ze státního rozpočtu, 
Královéhradeckého kraje, měst a obcí. 
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INVESTIČNÍ  PRIORITY  V OBLASTI  SOCIÁLNÍCH  
SLUŽEB 

 REKONSTRUKCE  BUDOVY  V  ULICI 17. LISTOPADU  č.p. 861,  

JIČÍN 

 Investor:  město Jičín. 

 Účelem rekonstrukce budovy je zajištění potřebných prostor pro poskytování 
odborného sociálního poradenství, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi  
a sociální rehabilitace pro duševně nemocné osoby. 

 Doba realizace rekonstrukce budovy:  období let 2019 – 2020. 

 Financování rekonstrukce budovy:  celkové náklady: 53 647 059,- Kč. 

 Zdroje financování:  Město Jičín   -   18 784 149,- Kč. 
Dotace ze státního rozpočtu a EU    -     34 862 910,- Kč. 

 REKONSTRUKCE  BUDOVY  V  ULICI  HOFMANOVA č.p. 568,  

JIČÍN 

 Investor:  město Jičín. 

 Účelem rekonstrukce budovy je provedení stavebních úprav nutných pro zajištění 
potřebných bezbariérových prostor pro poskytování služeb seniorům v denním 
stacionáři a navýšení kapacity této sociální služby na 35 osob denně. 

 Doba realizace rekonstrukce budovy:  období let 2020 – 2022. 

 Financování rekonstrukce budovy:   

 Předpokládané celkové náklady:  55 418 000,- Kč. 

 Zdroje financování: město Jičín a dotace od Královéhradeckého kraje. 

 ZPRACOVÁNÍ  PROJEKTOVÉ  DOKUMENTACE  REKONSTRUKCE  

BUDOVY  V  ULICI  VRCHLICKÉHO  č.p. 823 a 824,  JIČÍN 
 Investor:  město Jičín. 

 Účelem zpracování projektové dokumentace je následné provedení rekonstrukce 
budovy za účelem zajištění poskytování nových sociálních služeb, a to odlehčovací 
služby a chráněné bydlení pro zdravotně postižené osoby. 

 Doba zpracování projektové dokumentace:  rok 2021. 

 Financování zpracování projektové dokumentace:   
 Předpokládané celkové náklady:  1 200 000,- Kč.  
 Zdroje financování: město Jičín. 
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VVVIIIIIIIII...   PPPRRRIIIOOORRRIIITTTYYY      RRROOOZZZVVVOOOJJJEEE      SSSLLLUUUŽŽŽEEEBBB      SSSOOOUUUVVVIIISSSEEEJJJÍÍÍCCCÍÍÍCCCHHH         
SSSEEE      SSSOOOCCCIIIÁÁÁLLLNNNÍÍÍMMMIII      SSSLLLUUUŽŽŽBBBAAAMMMIII         VVVEEE      SSSPPPRRRÁÁÁVVVNNNÍÍÍMMM         
ÚÚÚZZZEEEMMMÍÍÍ      MMMĚĚĚSSSTTTAAA      JJJIIIČČČÍÍÍNNN      NNNAAA      OOOBBBDDDOOOBBBÍÍÍ      LLLEEETTT         
222000111999   ---   222000222111   

 

ZACHOVÁNÍ  POSKYTOVANÝCH  SLUŽEB 
 

SLUŽBY  PRO  RODINY  S  DĚTMI 

 MATEŘSKÉ  CENTRUM  KAPIČKA PROJEKT  „JÁ  A  MOJE 

RODINA“ 

 Organizace  poskytující službu:  Mateřské centrum Kapička, z.s. 

 Cílová skupina uživatelů služby: Rodiny s dětmi od 6 let věku. 

 Kapacita  služby 
Roční celková kapacita služby: (počet osob) 1 500 

Okamžitá kapacita služby: (počet osob) 20 

Denní kapacita služby: (počet osob) 40 

 Personální zajištění služby  

Složení pracovního týmu Počet pracovníků Počet pracovních úvazků  

Celkový počet pracovníků 19 3,8 

 Regionální působnost služby: Služba je určena osobám žijícím ve správním území 
města Jičín.  

 Financování služby – provozní výdaje v Kč a zdroje financování  

Předpokládané roční výdaje  670 000 

Financování z veřejných rozpočtů  450 000 

Zdroje financování 
Úhrady od uživatelů služby, vlastní příjmy 
organizace, dotace ze státního rozpočtu, 
Královéhradeckého kraje, města Jičín a obcí . 

 

 PROJEKT „PODPORA  PRÁCE  S DĚTMI  A  RODINAMI   

V  AGENDĚ  SPOD“ 

 Organizace  poskytující službu:  Oblastní charita Jičín 

 Cílová skupina uživatelů služby: Rodiny s dětmi, kterým je poskytována sociálně 
právní ochrana. 

 Kapacita  služby 
Roční celková kapacita služby: (počet osob) 80 

Okamžitá kapacita služby: (počet osob) 19 

Denní kapacita služby: (počet osob) 20 
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 Personální zajištění služby  

Složení pracovního týmu Počet pracovníků Počet pracovních úvazků  

Celkový počet pracovníků 10 1,3 

 Regionální působnost služby: Služba je určena osobám žijícím ve správním území 
města Jičín.  

 Financování služby – provozní výdaje v Kč a zdroje financování  

Předpokládané roční výdaje  560 000 

Financování z veřejných rozpočtů  560 0000 

Zdroje financování 
Dotace ze státního rozpočtu, 
Královéhradeckého kraje, města Jičín a obcí . 

 UBYTOVÁNÍ  RODIN  S  NEZAOPATŘENÝMI  DĚTMI 

 Organizace  poskytující službu:  město Jičín. 

 Cílová skupina uživatelů služby: Rodiny s nezaopatřenými dětmi s pětiletým  
a delším trvalým pobytem na území města Jičín.   

Služba zahrnuje ubytování rodin s nezaopatřenými dětmi v bytech ve vlastnictví města 
Jičína na základě uzavřené nájemní smlouvy. 

 Financování služby:   Služba je financována z úhrad od uživatelů služby. 

SLUŽBY  PRO  SENIORY  A  OSOBY  SE  ZDRAVOTNÍM  

POSTIŽENÍM 
 

 UBYTOVÁNÍ  SENIORŮ  A  OSOB  SE  ZDRAVOTNÍM  POSTIŽENÍM 

 Organizace  poskytující službu:  město Jičín. 

 Cílová skupina uživatelů služby: Senioři a osoby se zdravotním postižením.   

Služba zahrnuje ubytování v bytech zvláštního určení ve vlastnictví města Jičína  
na základě uzavřené nájemní smlouvy. 

 Financování služby:   Služba je financována z úhrad od uživatelů služby. 

SLUŽBY  PRO  OSOBY, KTERÉ  SE  OCITLY  

V NEPŘÍZNIVÉ  ŽIVOTNÍ  SITUACI 

 UBYTOVÁNÍ  OSOB,  KTERÉ  SE  OCITLY V  KRIZOVÉ  ŽIVOTNÍ  

SITUACI  SPOJENÉ SE  ZTRÁTOU  BYDLENÍ  

 Organizace  poskytující službu:  město Jičín. 

 Cílová skupina uživatelů služby: Osoby, které se ocitly v tíživé životní situaci 
spojené se ztrátou bydlení.   

Služba zahrnuje ubytování v bytech a v ubytovně ve vlastnictví města Jičína na základě 
uzavřené ubytovací smlouvy, a to na dobu nezbytně nutnou. 

 Financování služby:   Služba je financována z úhrad od uživatelů služby. 
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IIIXXX...   SSSLLLEEEDDDOOOVVVÁÁÁNNNÍÍÍ      AAA      VVVYYYHHHOOODDDNNNOOOCCCOOOVVVÁÁÁNNNÍÍÍ      PPPLLLNNNĚĚĚNNNÍÍÍ      
PPPRRRIIIOOORRRIIITTT      SSSTTTAAANNNOOOVVVEEENNNÝÝÝCCCHHH      VVV      PPPLLLÁÁÁNNNUUU   
RRROOOZZZVVVOOOJJJEEE      SSSOOOCCCIIIÁÁÁLLLNNNÍÍÍCCCHHH      SSSLLLUUUŽŽŽEEEBBB         

Sledování a vyhodnocování plnění priorit stanovených v tomto plánu rozvoje 
sociálních služeb provádí MěÚ Jičín, odbor sociálních věcí a zdravotnictví (dále jen 
odbor  sociálních věcí a zdravotnictví). Odbor  sociálních věcí a zdravotnictví 
zpracovává potřebná opatření k zajištění plnění priorit rozvoje sociálních služeb 
stanovených v tomto plánu rozvoje sociálních služeb. 

Opatření k zajištění plnění stanovených priorit předkládá odbor sociálních věcí  
a zdravotnictví Radě města Jičína a příslušným orgánům obcí, tj. radám měst  
a zastupitelstvům obcí a příslušným poskytovatelům sociálních služeb.  
 

XXX...      PPPRRROOOVVVEEEDDDEEENNNÍÍÍ      ZZZMMMĚĚĚNNN      VVV      PPPLLLÁÁÁNNNUUU      RRROOOZZZVVVOOOJJJEEE                  
                                                         SSSOOOCCCIIIÁÁÁLLLNNNÍÍÍCCCHHH      SSSLLLUUUŽŽŽEEEBBB         

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví předkládá návrhy na přijetí změn v tomto plánu 
rozvoje sociálních služeb Radě města Jičína a Zastupitelstvu města Jičína. Změny 
budou platné až po schválení na veřejném zasedání Zastupitelstva města Jičína. 

 
 

XXXIII...   SSSCCCHHHVVVÁÁÁLLLEEENNNÍÍÍ   PPPLLLÁÁÁNNNUUU      RRROOOZZZVVVOOOJJJEEE      SSSOOOCCCIIIÁÁÁLLLNNNÍÍÍCCCHHH   
SSSLLLUUUŽŽŽEEEBBB         

Plán rozvoje sociálních služeb na období let 2019 – 2021, pro správní území města 
Jičín byl schválen na veřejném zasedání Zastupitelstva města Jičína dne 
 
 
 
Zpracoval:  Ing. Rostislav Vodák 
 
Vydalo Město Jičín,  Městský úřad Jičín, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, 

Žižkovo náměstí 18. 

 

Publikace vznikla v rámci projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti 

na území obcí Královéhradeckého kraje Projekt realizuje Královéhradecký kraj  

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


