
 

Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje 
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0002819 

http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz  

 

Město Kostelec nad Orlicí 
Odbor sociálních věcí 

 

 

 

 

 

 

 

Plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb 

města Kostelec nad Orlicí 

na období 2018 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Vážení a milí spoluobčané Kostelecka, 

otevírá se před Vámi dokument, který je výstupem společné práce mnoha lidí usilujících o 
dobré fungování sociálních služeb v našem městě. Proces tvorby tohoto v pořadí již čtvrtého 
plánu sociálních služeb vychází z principů komunitního plánování, které město Kostelec nad 
Orlicí uplatňuje již od roku 2003. Slovo komunitní dává tušit, že celé plánování sociálních 
služeb probíhá za účasti komunity - v případě sociálních služeb se tedy jedná zejména o 
zástupce uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, ale i další veřejnosti, jíž je 
téma sociálních služeb blízké. 
 
Existenci, rozsah a kvalitu sociálních služeb začne velká většina z nás vnímat teprve ve chvíli, 
kdy je člověk sám nebo někdo z jeho blízkých začne potřebovat. K tomu, aby se v tu chvíli měl 
kam obrátit, aby existovaly služby, které by mohl využít a organizace, které mu poradí, je nutné, 
aby každá obec dbala na vytvoření kvalitní sítě vzájemně propojených odborníků a 
poskytovatelů různých sociálních služeb.  
 
Posláním komunitního plánování je zajišťování dostupnosti sociálních služeb. Prakticky se 
jedná o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které 
nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a v souladu s množstvím 
finančních prostředků, které obec na sociální služby vynakládá, vzniká v procesu vzájemných 
konzultací komunitní plán, který je konsenzem mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno 
jako potřebné či prioritní. 
 
Upřímně chci touto cestou vyjádřit velké poděkovaní všem, kteří se na přípravě nového plánu 
podíleli, zejména pak členům Komise sociální a zdravotní, zástupcům jednotlivých obcí a také 
všem dalším občanům, díky jejichž práci můžeme tento dokument využít při rozvoji našeho 
města a regionu. Bez jejich vytrvalé práce, nadšení a schopnosti společně komunikovat by se 
nám tento dokument těžko podařilo vypracovat.  
 
Zvláštní poděkování bych chtěl vyslovit koordinátorce komunitního plánování paní Běle 
Kovaříčkové za vykonanou práci v jednotlivých pracovních skupinách, za kompletaci tohoto 
dokumentu, který zachycuje náročnost práce v oblasti sociálních služeb a v neposlední řadě za 
neutuchající vytrvalost i osobní přínos. 
 
Věřím, že budeme společně úspěšně realizovat úkoly, které jsme si v sociální a s ní úzce 
související oblasti do budoucích let vytyčili a budeme aktivně pracovat s výstupy a 
doporučeními projektu. Věřím, že naše město bude místem, kde mohou občané vést 
plnohodnotný život a jejich potřeby budou v maximální možné míře naplňovány. 
 
Váš 
 
 
 
RNDr. Tomáš Kytlík 
místostarosta 
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PROJEDNÁNO: 
I. Pracovní skupina komunitního plánování sociálních služeb dne: ………… 
II. Pracovní skupina komunitního plánování sociálních služeb dne:  
Komise sociální a zdravotní města Kostelec nad Orlicí dne: 12. 3. 2018 
Rada města Kostelec nad Orlicí dne: Usnesení č. 19. 3. 2018 
Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne: 23. 4. 2018 Usnesení č ………………. 

 
FINANCOVÁNÍ DOKUMENTU 
Projekt Královéhradeckého kraje, operační program – OP Zaměstnanost (OPZ) 
„Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti 
na území obce Kostelec nad Orlicí“ 
Tento dokument vznikl v rámci projektu: Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na 
území obcí Královéhradeckého kraje. Jednou z aktivit je tvorba plánu rozvoje sociálních služeb 
města Kostelec nad Orlicí na období 2018 – 2020. Doba trvání projektu je do 31. 5. 2019.  

 
ZÁKLADNÍ INFORMACE O M ĚSTĚ 
V roce 2016 město Kostelec nad Orlicí oslavilo 700 let od první zmínky o městě v historických 
záznamech. Město Kostelec nad Orlicí má výhodnou polohu, je na hlavním tahu silnice I/11 
(Praha –Ostrava), dostupnost autobusové dopravy, která spojuje Prahu s Orlickými horami a 
Jeseníky.  
 
Vlaková doprava 
Kostelcem nad Orlicí prochází železniční trať č. 021 Týniště nad Orlicí – Letohrad. Na trati se 
nachází stěžejní železniční stanice Kostelec n. O. – město, ve které staví, jak regionální, tak 
rychlíkové spoje ČD, a dále zastávka Kostelec n. O., ve které staví pouze spoje regionální. 
Železniční stanice (Kostelec n. O. - město) je vzdáleno od Palackého náměstí (centrum) 
přibližně 10 minut volnou chůzí a je vybaveno odbavovací budovou. Trať je jednokolejná s 
motorovou trakcí. 
 
Autobusová doprava 
Kostelec nad Orlicí je dopravním uzlem mnoha autobusových linek, ke kterým se řadí i 
cyklobusové a skibusové spoje směřující do Orlických hor. Hlavní autobusové stanoviště pro 
odbavení cestujících je zajištěno na Palackého náměstí (centrum). Autobusový terminál není 
vybaven odbavovací budovou pro cestující i pracovníky dopravců, je umístěn na pozemní 
komunikaci. Nástupiště je tvořeno částí průběžného chodníku a jednotlivé zastávky jsou za 
sebou umístěny v polotěsném řazení. 
 
Části města Kostelec nad Orlicí 

• Koryta 
• Kostelecká Lhota 
• Kozodry 
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Školství v Kostelci nad Orlicí 
• Dětský domov se školou a základní škola 

• Dětský domov, ZŠ, školní družina a školní jídelna 
• Obchodní akademie T. G. Masaryka 

• VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí 
• Základní škola Gutha - Jarkovského Kostelec nad Orlicí 
• Základní umělecká škola F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí 

• Dům dětí a mládeže 
• Mateřská škola Mánesova 

• Mateřská škola Krupkova 
 
Kultura  
Město Kostelec nad Orlicí v oblasti kultury provozuje: 

• Městskou knihovnu 
• Sdružený klub Rabštejn 

• Kino Rabštejn 
• Stálou muzejní expozici města na Novém zámku 

 
 

Zdravotnictví v Kostelci nad Orlicí 
• 3x Praktický lékař pro dospělé 
• 2x Praktický lékař pro děti a dorost 
• 4x Ordinace stomatologa 

• 3x Ordinace gynekologa 
• Interní a diabetologická ambulance 

• Kožní ordinace 
• Ordinace ortopedie 

• Kardiologická a interní ambulance 
• Oční ordinace 
• Klinická logopedie 

• Zdravotní služby Doma s.r.o. 
• Rehabilitace, fyzioterapie 

• 2x Lékárna 
• Oční optika 

 
 
Sportovní vyžití: 

• Víceúčelové hřiště za Sokolovnou 

• Víceúčelová herna na stadionu 
• Nafukovací hala 
• Malé hřiště s umělou trávou 

• Antukové kurty 
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• Stadion mládeže 

• Softbalové hřiště 
• Sokolovna 

• Bowling 
• Koupaliště 

• Tenisové kurty u koupaliště  
• Tělocvična OA T. G. M. 
• 2x tělocvična VOŠ, SZeŠ a SOU 

• Fitpark venkovní pro všechny věkové generace v blízkosti DPS 
• Dětská hřiště, hřiště u ZŠ na Skále 

• Skatepark  
 
Nový zámek Kostelec nad Orlicí 
Roku 1872 se kostelecké panství stalo majetkem vedlejší větve Kinských. První držitel, syn 
knížete Ferdinanda, hrabě Josef Kinský (1806 – 1862) si dal postavit v letech 1829 – 1833 podle 
plánu vídeňského architekta Jindřicha Kocha na západním okraji města nové sídlo – empírový 
zámek.  
Starý zámek Kostelec nad Orlicí 
Kostelec nad Orlicí se poprvé připomíná v roce 1303, kdy Mikuláš z Potštejna daroval farní 
kostel klášteru Na Zderaze. Další zpráva je z roku 1316 v souvislosti s odbojem části české 
šlechty proti králi Janu Lucemburskému. Tehdy zde byl opevněný kostel, který počátkem roku 
1316 obléhali královi odpůrci.  
 
Dobrovolný svazek Orlice 
Dobrovolný svazek obcí Orlice byl založen v roce 2003. Rozkládá se v Královéhradeckém kraji 
v okrese Rychnov nad Kněžnou. Jeho členy jsou obce Borovnice, Častolovice, Čestice, 
Doudleby nad Orlicí, Hřibiny - Ledská, Chleny, Kostelec nad Orlicí, Kostelecké Horky, 
Krchleby, Lhoty u Potštejna, Olešnice – Hoděčín, Potštejn, Svídnice, Tutleky, Vrbice, Záměl, 
Zdelov.  
 
Místní akční skupina NAD ORLICÍ  
Region o rozloze 463 km2 leží na pomezí Královéhradeckého a Pardubického kraje podél řeky 
Orlice na území 58 obcí s celkovým počtem téměř 51 tis. obyvatel. MAS sdružuje podle 
principu partnerství a v Leaderovském duchu venkovské podnikatele, hospodáře, spolky a obce 
s cílem dosáhnout lepšího rozvoje venkova v kraji tří Orlic.  
 
Městská policie 
Městská policie Kostelec nad Orlicí je výkonným orgánem místní samosprávy, který zřídilo v 
roce 1993 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí. 
 
Obchodní společnosti s ručením omezeným zřízené městem 
Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s. r. o.  
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Organizační složky města Kostelec nad Orlicí 
Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. 
Klub seniorů Pohoda 
Městská knihovna 
Pečovatelská služba 
Domovinka – Centrum denních služeb 
SDH Kostelec nad Orlicí - město 
Městské lesy Kostelec nad Orlicí 
Městská policie 
 

Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí – zřízeno Ministerstvem vnitra ČR 
Rok vzniku: 2001 
Kapacita zařízení: 275 lůžek 
 

 

Školy a školská zařízení zřizovaná městem v roce 2016 
 
1) Mateřské školy zařízení zřizovaná městem  
Město Kostelec nad Orlicí zřizuje dvě mateřské školy – Mateřskou školu Kostelec nad Orlicí, 
Krupkova a Mateřskou školu Kostelec nad Orlicí, Mánesova. Celkem je umístěno v 8 třídách 
těchto mateřských škol 188 dětí.  
 
V mateřské škole Mánesova je umístěno 109 dětí rozdělených do pěti tříd.  
V mateřské škole Krupkova je umístěno ve třech třídách 78 dětí.  
 
2) Školy a školská zařízení zřizovaná městem – základní škola 
Do čtyř 1. tříd Základní školy Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí nastoupilo v roce 2016 
celkem 75 žáků. Celkem má škola 576 žáků v 26 třídách.  
Škola nadále vzdělává žáky z rodin žadatelů o mezinárodní ochranu, které mají zázemí 
v místním pobytovém středisku.  
 
3) Dům dětí a mládeže 
Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí je příspěvkovou organizací, kterou město zřizuje. 
Toto školské zařízení poskytuje vzdělávací aktivity pro volný čas. Pravidelná činnost se 
uskutečňuje v 79 zájmových kroužcích a klubech, kde je zapojeno 803 účastníků. Činnost je 
vždy zahájena v měsíci září a trvá do konce května, následuje prázdninová a táborová činnost. 
V roce 2016 proběhlo 18 táborů, z toho 9 příměstských.  
 
4) Základní umělecká škola 
Základní umělecká škola F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí poskytuje základy vzdělávání 
v jednotlivých uměleckých oborech, hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém, 
který v roce 2016 nebyl obsazen.  
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Celkem se zde vzdělává 453 žáků (82 v tanečním, 119 ve výtvarném a 252 v hudebním 
oboru). Škola má odloučené pracoviště ve Vamberku a v Častolovicích.  
 
 
Dotační programy města Kostelec nad Orlicí v roce 2016 

Dotacemi bylo v roce 2016 podpořeno celkem 82 projektů. 

Celkem byla rozdělena v rámci dotačních programů města finanční částka ve výši 
1 875 000 Kč.  

- Kultura mládeže i dospělých (70 000 Kč) 
- Jednorázové akce pro děti a mládež (70 000 Kč) 
- Sport – celoroční pravidelná činnost (1 000 000 Kč) 
- Individuálně posuzované žádosti (300 000 Kč) 
- Drobně veřejně prospěšné a mimořádné aktivity – malé projekty (100 000 Kč) 
- Sport jednorázové akce (150 000 Kč) 

Finanční dary: 
- Celoroční činnost organizovaná pro děti a mládež (100 000 Kč) 
- Podpora „malých projektů“ – dar od spol. Federal – Mogul Friction a.s. (85 000 Kč) 

 
Zdroj: Organizačně – správní odbor, Zpráva za oblast školství, kultury a sportu za rok 
2016. 

 

Bytový fond m ěsta – hospoda ření s byty v pr ůběhu roku 2016 

Bytové jednotky 

ulice čp. 
počet 
bytů 

Jiráskovo náměstí 69 2 
Frošova 347 12 
Rudé armády 1456 13 
Rudé armády 1459 19 
K Tabulkám  1453 25 
Frošova - DPS 763 18 
Frošova - DPS 1414 34 
Rudé armády 1043 3 
Rudé armády 1044 3 
Rudé armády 1045 4 
Rudé armády 1059 2 
Rudé armády 1060 2 
Rudé armády 1061 3 
Proškova 1378 2 

Celkem byt ů   142 
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Ke dni 01. 01. 2016 bylo ve vlastnictví města Kostelec nad Orlicí 142 bytů. V průběhu roku 
2016 nedošlo k prodeji žádného z bytů. Ke dni 31. 12. 2016 zůstalo tedy ve vlastnictví všech 
142 bytů.  

V roce 2016 nebyl na základě rozhodnutí vyklizením bytu exekučně vyklizen žádný byt. 

V roce 2016 bylo městu vráceno 19 bytových jednotek, přiděleno bylo 20 bytových jednotek a 
k 31. 12. 2016 byly 3 byty neobsazené. Největší podíl změn připadá na domy s pečovatelskou 
službou, kde bylo vráceno 7 bytů, přiděleno 7 bytů.  

Nájemné 
Všechny byty v rámci bytového fondu města jsou ve standardní kategorii. Město nevlastní 
žádný byt se sníženou kvalitou. Výše nájemného je stanovena v rozmezí od 18,72 Kč do  
48,-- Kč za m2 měsíčně, a liší se dle objektu. V bytových domech čp. 1453, 1456 a 1459 
postavených z dotace v rámci Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické 
infrastruktury pro rok 2003 a 2004 je nájemné stanoveno na maximální výši. Jeho navyšování 
je možné pouze o inflační doložku. Stejně tak půdní vestavby v čp. 1043, 1044, 1045, 1059, 
1060 a 1061 mají nájemné stanoveno na maximální možné hranici. V domě s pečovatelskou 
službou čp. 1414 jsou 4 byty zvláštního určení, kde je snížené nájemné a činí 18,72 Kč/m2 
měsíčně, v ostatních bytech čp. 1414 a 763 činí částku 21,61 Kč/m2 měsíčně. Výše nájmu 
v ostatních objektech činí částku 40,-- Kč/m2 měsíčně, která byla schválena usnesením rady 
města č. 18/93/2009 ze dne 06. 08. 2009. 
Příjem z nájmu bytů v roce 2016 činil částku 2.188 tis. Kč. Na zálohách na služby spojené 
s nájmem bytu se vybralo 2.443 tis. Kč. Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 1.497 tis. Kč. 

Bytové jednotky - výše nájemného 

ulice čp. počet 
bytů 

výše m ěsíčního 
nájemného na m2 

 v Kč 

Jiráskovo náměstí 69 2                   40,00  

Frošova - nájem neurčito 347 8                   29,85  

Frošova - nové smlouvy 347 4                   40,00  

Rudé armády 1456 13                   43,00  

Rudé armády 1459 19                   36,00  

K Tabulkám  1453 25                   48,00   

Frošova - DPS - snížené 
763, 

1414 18                   18,72  

Frošova - DPS - základní 
763, 

1414 34                   21,61  

Rudé armády 1043 3                   44,79  

Rudé armády 1044 3                   44,79  

Rudé armády 1045 4                   44,79  

Rudé armády 1059 2                   44,79  

Rudé armády 1060 2                   44,79  

Rudé armády 1061 3                   44,79   

Proškova 1378 2                   52,00  
Celkem byt ů     142   
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Opravy v bytech 
V roce 2016 byly provedeny opravy v bytech v celkové částce 1.344 tis. Kč. Došlo k úpravě 
jedné koupelny v domě s pečovatelskou službou, a to v bytě č. 209/763 v částce 41.688,-- Kč. 
Průběžně dochází k výměnám již odbydlených zařizovacích předmětů, které již nejsou funkční. 

 

Přehled nebytových jednotek – sloužících k podnikání 

Nebytové prostory 
ulice čp. počet nebyt ů 

Jiráskovo náměstí 69 1 
Frošova 347 1 
Frošova - DPS 763 1 
Frošova - DPS 1414 3 
Jirchářská 1205 1 
Jirchářská 1206 1 

Celkem nebyt ů   8 
 
 
K 31. 12. 2016 bylo ve vlastnictví města celkem 8 nebytových prostorů, z nichž 3 jsou užívány 
na základě nájemních smlouvy, 4 nebytové prostory využívají organizační složky města a  
1 nebytový prostor umístěný v suterénu budovy čp. 347 v ul. Frošova není v užívání. 
 

Nebytové prostory  - výše nájmu 

ulice čp. počet 
nebyt ů 

výše ro čního 
nájemného  

Jiráskovo náměstí 69 1 
                            

0 Kč 

Frošova 347 1 
                            

0 Kč 

Frošova - DPS 763 1 
                            

0 Kč 

Frošova - DPS 1414 2 
                            

0 Kč  
Frošova - DPS- 
ordinace 1414 1              35.191 Kč 

Jirchářská 
1205, 

         1206 2              10.056 Kč 

Celkem nebyt ů   8   
 

Zdroj: Odbor správy majetku města Kostelec nad Orlicí – Zpráva za rok 2016. 
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MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA V KOSTELCI NAD ORLICÍ 

V září roku 2014 byl spuštěn zkušební provoz městské hromadné dopravy v Kostelci nad Orlicí. 
Dopravní obslužnost zajišťuje AUDIS BUS s. r. o. se sídlem v Rychnově nad Kněžnou. Tento 
dopravce zajišťuje několikrát denně dopravu na linkách Kostelec nad Orlicí, Kostelecká Lhota, 
Kozodry a Koryta.  

Zajištěním této dopravy se podařilo zvýšit dostupnost lékařské péče, nákupů pro starší i 
imobilní občany.  

Město ze svého rozpočtu přispívá na provoz MHD částkou ve výši: 

Rok 2015: částka 671 616,- Kč 
Rok 2016: částka 747 000,- Kč 
Rok 2017: částka 788 184,- Kč 
Rok 2018: částka 995 796,- Kč 
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, kterou lze na úrovni obcí plánovat sociální 
služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Stručně 
bychom tento proces mohli definovat jako porovnávání existující nabídky sociálních služeb se 
zjištěnými potřebami současných i budoucích klientů. Základem je vzájemná spolupráce 
zadavatelů (např. město), poskytovatelů (zástupců organizace) a uživatelů (klientů sociálních 
služeb). 
 
Jaký má komunitní plánování pro obec přínos? 

o Zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (tedy uživatele, poskytovatele, 
zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb a zvyšuje tak podíl 
občanů na rozhodovacím procesu. 

o Zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku, zajišťuje, aby 
sociální služby odpovídaly zjištěným místním potřebám. 

o Zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků, protože je vynakládá na 
služby, které jsou potřebné. 

o Mapuje síť sociálních služeb na svém území. 
o Potřeby – priority vychází v co největší míře vstříc uživatelům služeb a jsou pravidelně 

vyhodnocovány. 
o Určuje oblast dalšího vývoje sociálních služeb na území obce a propojuje ostatní 

systémy (zdravotnictví, školství, bydlení, bezpečnost, zaměstnávání apod.). 

 

Proces komunitního plánování je jedinečný, neboť odráží potřeby konkrétní dané lokality a 
jejich obyvatel. Má však své základní principy:  

o Princip triády – spolupráce a partnerství zadavatelů (město), uživatelů a poskytovatelů 
sociálních služeb, přičemž jejich postavení je rovnocenné. 

o Princip rovnosti – každý má právo starat se o věci veřejné, právo vyjádřit svůj názor. 
o Princip skutečných potřeb – měl by odrážet skutečné potřeby občanů, nikoliv zájmy 

například jednotlivců. 
o Princip dohody – vytvoření plánu na základě vzájemné dohody a kompromisů. 
o Princip „vše je veřejné“ – transparentní proces, o kterém je široká veřejnost 

informována. 
o Princip dosažitelnosti řešení – řešit ty priority, které jsme schopni zrealizovat. 

 

VZNIK PLÁNU 
Město Kostelec nad Orlicí se zaměřuje na plánování sociálních služeb již od roku 2003, kdy 
vznikly pracovní skupiny, první demografické analýzy, dotazníkové šetření, swot analýzy, 
informační brožury pro občany apod. Nové rozvojové cíle jsou vymezeny na pracovních 
skupinách. Probíhá také zjišťování zájmu občanů se zaměřením na priority v sociální oblasti 
v Kostelci nad Orlicí.  
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PŘEHLED STRATEGICKÝCH DOKUMENT Ů V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
V KOSTELCI NAD ORLICÍ 

https://www.kostelecno.cz/zasadni-dokumenty-komunitniho-planovani 

 

1. Komunitní plán sociálních služeb I. fáze rok 2003 

1.1. Revize a vyhodnocení Komunitního plánu za období 2003 

 

2. Plán sociálních služeb Kostelecka na období 2010 – 2012 

2.1. Vyhodnocení Plánu sociálních služeb Kostelecka za období 2010 – 2012 

 

3. Plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Kostelec nad Orlicí na období 

    2015 -2017 

3.1. Vyhodnocení Plánu rozvoje sociálních služeb města Kostelec nad Orlicí za období  

        2015 – 2017 

4. Analýza kvality poskytované pečovatelské služby 2011 

5. Průzkum potřeb a informovanosti osob pečujících o osoby se sníženou soběstačností 2011 

6. Studie – Podpora samostatného bydlení 2014 

7. Studie – Tréninkové bydlení 2014 

8. Popis služby: Domovinka – Centrum denních služeb Kostelec nad Orlicí 2013 

9. Popis služby: Pečovatelská služba Kostelec nad Orlicí 2013 

10. Popis služby: Domov pro seniory Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí 2013 

11. Popis služby: Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí 2013 

12. Průzkum sociálních potřeb obyvatelstva a úroveň znalostí o sociálních službách 2006 

 

ÚZEMNÍ VYMEZENÍ PLÁNU 
Při tvorbě tohoto dokumentu došlo pouze k drobným změnám v pracovních týmech. Územní 
vymezení plánu, Kostelec nad Orlicí a okolní obce, které mají své členy v plánovacím týmu 
(Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Borohrádek, Albrechtice nad Orlicí, Týniště nad Orlicí).  

 

PLATNOST PLÁNU 
Plán vymezuje rozvoj a zajištění sociálních služeb pro období 2018 – 2020. 
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PRACOVNÍ SKUPINY 
1. Pracovní skupina se zaměřením na zájmové kluby, prevenci kriminality, péči o rodinu 

    a děti, menšiny 

2. Pracovní skupina se zaměřením na služby pro starší a zdravotně postižené občany 

- jednání pracovních skupin upravuje jednací řád 

- pracovní skupina předkládá náměty a návrhy řešení, podílí se na realizaci opatření a  

  připravuje podklady pro jednání Komise sociální a zdravotní 

 

NÁVAZNOST PLÁNU NA DALŠÍ DOKUMENTY 
Plán sociálních služeb je v souladu se Strategickým plánem města Kostelec nad Orlicí, 
respektuje principy stanovené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zásady 
stanovené Bílou knihou v sociálních službách. Vychází také z hlavních směrů v sociální oblasti 
nastavených Strategií Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 
2026.   

 

LEGISLATIVNÍ OPORA 
Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 

Povinnosti obce v přenesené a samostatné působnosti v oblasti sociálních služeb jsou 
vyjádřeny v ustanovení § 92 a § 94 zákona o sociálních službách.  
 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností (§ 92) 

a) zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy 
neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby 
nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu; místní příslušnost se řídí místem trvalého 
nebo hlášeného pobytu osoby, 

b) koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám 
ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo 
výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a 
osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností; přitom spolupracuje se 
zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, 
Probační a mediační službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými 
celky, 

c) na základě oznámení poskytovatele zdravotních služeb zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout 
osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkovává možnost 
jejich poskytnutí; v případě, že nelze služby sociální péče osobě poskytnout, sděluje neprodleně 
tuto skutečnost poskytovateli zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení je osoba 
umístěna, 
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d) na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje 
činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování 
osob; přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem. 

 

Obec (§ 94) 

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

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

c) spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování 
pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou, 

d) může zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, 
poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány 
sociální služby, 

e) spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám 
nebo skupinám osob na území obce, o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím 
sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích, 

f) spolupracuje s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; za tím účelem 
sděluje kraji informace o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb 
osob na území obce a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob. 
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Zastupitelstvo 
města

Rada města

Řídící skupina
- Zástupce zadavatele

- Zástupce poskytovatele
- Zástupce uživatele

Koordinátor KP SS

I. Pracovní skupina
- Zájmové kluby
- Prevence kriminality
- Péče o rodinu a menšiny

II. Pracovní skupina
- Senioři
- zdravotně postižení občané

Komise
sociální a zdravotní

Organiza ční struktura 
Komunitní plánování sociálních služeb

v Kostelci nad Orlicí

Schváleno v RM: dne 07.04.2008
Vypracovala: Kovaříčková Běla

ORGANIZA ČNÍ ZAJIŠT ĚNÍ PROCESU KPSS 

 
Organizační strukturu procesu plánování sociálních služeb tvoří především koordinátor KPSS, 
I. a II. pracovní skupina a sociální a zdravotní komise především ve věcech financování služeb.  

Od roku 2008, kdy byla schválena tato organizační struktura, došlo ke změně, kdy se 
vypustil článek Řídící skupina, kterou nahrazuje Komise sociální a zdravotní, která 
projednává výstupy z pracovních skupin, připomínkuje a následně navrhuje ke schválení 
Radě a Zastupitelstvu města, vyhodnocuje žádosti o financování sociálních služeb a 
předkládá návrhy finančních dotací z rozpočtu města.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součástí organizační struktury jsou také dvě pracovní skupiny, které jsou zastoupené 
v souladu s principy triády, tzn., že se jednání účastní zadavatelé, uživatelé a poskytovatelé 
sociálních služeb. Obě pracovní skupiny mají 37 členů. 
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SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍCH SKUPIN 

 
I. pracovní skupina  

komunitního plánování sociálních služeb 
 

Zájmové kluby, prevence kriminality, péče o rodinu a děti, menšiny 
 
 

Jméno Organizace 

Červinková Alena Úřad městyse Doudleby nad Orlicí 

Červinková Miroslava, Mgr. Centrum Orion, z.s., Rychnov nad Kněžnou 

Černohorský Petr Městská policie Kostelec nad Orlicí 

Forchová Lenka, Ing. PČR OO Kostelec nad Orlicí 

Hladká Petra, Mgr. Bc. Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí 

Jansová Dagmar, Bc.  CEMA Žamberk, z.ú. 

Jelínek Tomáš, Ing. Kostelec nad Orlicí  

Kaplanová Iva Šťastný domov Líšnice, o. p. s.  

Kocourková Andrea Mateřské centrum Cvrček, z. s.  Kostelec nad Orlicí 

Nikola Nováková, Mgr. Aufori, o.p.s. Hradec Králové 

Iva Rosíková, Mgr. Salinger, z. s., Stopa čápa,  Hradec Králové 

Lenka Bečvářová Sociální pracovník, MěÚ Týniště nad Orlicí 

Nováková Jana, Mgr. Doučovací kroužek pro děti ze sociálně slabých rodin 

Romana Procházková, Bc., DiS. Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s., Praha 

Vídeňský Jiří, Mgr. Sociální pracovník, MěÚ Kostelec nad Orlicí 

Zakouřilová Hana Speciální pedagog, psychoterapeut 
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II. pracovní skupina  
komunitního plánování sociálních služeb 

 
Senioři a zdravotně postižení občané 

 
 

Jméno Organizace 

Hejhalová Eva Kostelec nad Orlicí 

Karmanská Hana, Bc. Hewer z. s., Hradec Králové 

Pavlíková Hana Kostelec nad Orlicí 

Koliášová Tereza Hradecké centrum pro osoby se sluch. postižením o.p.s. 

Morávková Daniela, Mgr. Tyfloservis, o. p. s., Hradec Králové 

Nováková Miroslava, PhDr. Klub seniorů Pohoda Kostelec nad Orlicí 

Paulus Petr Kostelec nad Orlicí  

Procházková Romana, Bc. Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s., Praha 

Provazník Pavel, Mgr. Péče o duševní zdraví, z. s. Rychnov nad Kněžnu 

Blažková Pavlína Pečovatelská služba Kostelec nad Orlicí 

Tichá Jana, Mgr. Domov důchodců Albrechtice n. Orlicí 

Vacek Karel, Mgr., Ing. Domov důchodců Albrechtice n. Orlicí 

Vacková Marie, Mgr. Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí 

Vacková Monika, PhDr., Mgr. Centrum pro integraci osob, Rychnov nad Kněžnou 

Matějusová Blanka, Mgr. Svaz postižených civilizačními chorobami z.s., KO 

Vašíček Jindřich, Mgr. Domov důchodců Borohrádek 

Vídeňský Jiří, Mgr. Sociální pracovník, MěÚ Kostelec nad Orlicí 
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SOCIODEMOGRAFICKÁ DATA 
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DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 
Zdroj: Konference Obec a stárnutí obyvatel ze dne 16. 5. 2017 – Ing. Věra Varmužová, ČSÚ Praha 

■ sídelní struktura kraje je stabilní od roku 1995 (448 obcí) 
■ počtem obyvatel se kraj podílí 5,3 % na obyvatelstvu ČR  
■ počet obyvatel posledních šest let mírně klesal 
■ nejvyšší průměrný věk obyvatel mezi kraji – 42,7 let (ČR 42,0 let) 
■ nejvyšší podíl seniorů 65 a více let mezi kraji – 20,2 % (ČR 18,8 %) 
■ nejnižší podíl obyvatel v aktivním věku 15–64 let – 64,5 % (ČR 65,6 %) 
■ naděje dožití mužů i žen nad republikovým průměrem 
■ na tvorbě HDP v ČR se kraj podílí 4,6 % (2015) 
■ HDP na 1 obyvatele na úrovni 87,6 % průměru ČR (2015) 
■ odvětvová struktura HPH (2015) 

 

■ průměrný věk obyvatele KHK je 42,7 let – 1. místo mezi kraji (ČR 42,0 let) 
■ muži 41,0 let, ženy 43,9 let (ČR muži 40,6 let, ČR ženy 43,4 let) 
■ senioři tvoří již pětinu obyvatel kraje (ČR 18,8 %)  
■ obyvatel v ekonomicky aktivním věku ubývá – 64,5 % nejnižší mezi kraji (ČR 65,6 %) 
■ index stáří vzrostl a nadále poroste – 1. pořadí mezi kraji tři poslední roky před Zlínským 

krajem (132,0 kraj, 120,7 ČR) 
 

 

 

 

Obyvatelstvo Královéhradeckého kraje výrazně stárne. Zvyšuje se podíl osob starších 80 let, 
nejčastějších uživatelů sociálních služeb. Královéhradecký kraj patří k nejstarším krajům 
v ČR. Vysoké hodnoty má Královéhradecký kraj u obyvatel starších 80 a 65 let, kdy oběma 
ukazatelům patří I. místo v České republice.  

 

 Děti, senio ři a index stá ří v Královéhradeckém kraji
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Zastoupení hlavních v ěkových skupin obyvatelstva podle kraj ů (stav k 1. 1.)
v %

20131) 2031 2051 20131) 2031 2051 20131) 2031 2051

Hlavní město Praha 13,7 14,0 14,5 68,7 65,4 61,5 17,6 20,6 24,0
Středočeský 16,2 14,7 14,7 68,0 63,5 56,1 15,8 21,8 29,2
Jihočeský 14,9 13,2 13,1 68,2 61,6 54,6 16,9 25,2 32,3
Plzeňský 14,5 13,0 13,2 68,2 62,4 55,5 17,3 24,6 31,3
Karlovarský 14,8 11,9 11,8 69,2 62,6 55,4 16,0 25,5 32,8
Ústecký 15,5 12,8 12,5 68,8 63,3 55,8 15,7 23,9 31,8
Liberecký 15,4 13,5 13,6 68,3 62,5 55,6 16,2 24,0 30,8
Královéhradecký 14,8 12,9 13,0 67,4 61,4 54,6 17,8 25,6 32,4
Pardubický 15,0 13,3 13,2 68,0 62,4 55,4 17,0 24,3 31,3
Vysočina 14,8 12,7 12,3 68,1 61,4 53,6 17,2 25,8 34,1
Jihomoravský 14,6 13,2 13,2 68,2 62,7 55,5 17,3 24,1 31,3
Olomoucký 14,7 12,6 12,5 68,3 62,2 54,6 17,1 25,2 32,9
Zlínský 14,3 12,2 11,9 68,3 61,8 53,7 17,3 26,0 34,4
Moravskoslezský 14,6 12,5 12,1 69,0 62,3 54,8 16,4 25,2 33,1

1) reálná data

0–14 let 15–64 let 65 a více let
Kraj

Ukazatele o čekávaného v ěkového složení podle kraj ů (stav k 1. 1.)

20131) 2031 2051 20131) 2031 2051 20131) 2031 2051

Hlavní město Praha 41,9 43,8 44,7 129 147 165 54 65 75
Středočeský 40,4 44,1 46,7 97 148 199 58 73 95
Jihočeský 41,4 46,1 48,8 113 191 246 58 77 99
Plzeňský 41,7 45,9 48,3 119 189 237 58 74 95
Karlovarský 41,2 46,8 49,6 109 214 278 56 73 95
Ústecký 40,6 45,7 48,8 101 186 255 57 72 95
Liberecký 40,9 45,5 47,9 105 178 226 58 75 96
Královéhradecký 41,8 46,4 48,9 121 198 250 60 77 99
Pardubický 41,2 45,7 48,3 113 182 237 59 75 96
Vysočina 41,3 46,5 49,9 116 203 277 59 77 103
Jihomoravský 41,5 45,7 48,3 118 183 236 58 73 95
Olomoucký 41,5 46,4 49,3 117 199 264 58 75 98
Zlínský 41,7 46,9 50,3 121 214 290 58 76 101
Moravskoslezský 41,2 46,3 49,6 112 201 273 57 74 98

1) reálná data

Pozn.: Index stáří = počet osob ve věku 65 a více let na sto osob ve věku 0-14 let
Index ekonomického zatížení = počet osob ve věku 0-19 a 65 a více let na sto osob ve věku 20-64 let

Kraj
Průměrný věk Index stáří Index ekonomického zatížení
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Očekávaný počet seniorů v populaci kraje 

• do roku 2030 čtvrtina 
• do roku 2050 třetina 
• průměrný věk vzroste na 48,9 let 
• na 100 dětí připadne 250 seniorů 

Postavení seniorů v Královéhradeckém kraji (analýza z roku 2015) 

■ Seniorů ve věku 65 a více let bydlí v kraji 105 tisíc (44 tis. mužů, 61 tis. žen) 
■ Podíl na populaci kraje dosáhl 19 % a blíží se pětině  
■ 1. místo mezi kraji!! 
 

 

 

Věková struktura seniorů 

• Za 10 let vzrostl podíl seniorů o 24 tisíc, tj. o 30 % 
• nejvíce počet 65 – 69letých o 14 tis. osob, tj. o tři pětiny 
• zdvojnásobil se počet 85 – 89letých na 7,7 tisíc 
• Roste počet seniorů ve vyšších věkových skupinách 

Podíl 85letých a starších činil: 
8 % v roce 2001 (6,3 tis. osob) 
10 % v roce 2014 (10,5 tis. osob) 
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Průměr ČR 17,8% 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

Projekce populace seniorů podle věku 

Počet seniorů vzroste za deset let na očekávaných 130 tisíc osob a do roku 2050 až na 162 
tisíc osob 

Ve struktuře seniorů se zvýší podíl vyšších věkových skupin: 

• 35,5% ve věku 65–69 let v roce 2014 ……..20,2 %  v roce 2050 
• 16,2 % ve věku 75–79 let v roce 2014 …… 20,6 % v roce 2050 
• 2,7 % ve věku 90 a více let v roce 2014 ….. 10,0 %  v roce 2050 

 

 

Zdroj: Konference Obec a stárnutí obyvatel ze dne 16. 5. 2017 – Ing. Věra Varmužová, ČSÚ Praha 

 

Pořadí Podíl 65+ Kraj
1. 19,0 Královéhradecký kraj

2. 18,4 Plzeňský kraj

3. 18,3 Zlínský kraj

4. 18,2 Hlavní město Praha

5. 18,2 Olomoucký kraj

6. 18,2 Vysočina

7. 18,2 Jihomoravský kraj

8. 18,0 Pardubický kraj

9. 18,0 Jihočeský kraj

10. 17,6 Liberecký kraj

11. 17,5 Moravskoslezský kraj

12. 17,5 Karlovarský kraj

13. 17,1 Ústecký kraj

14. 16,7 Středočeský kraj

Věková struktura obyvatelstva podle projekce
Zdroj: ČSÚ, Projekce obyvatelstva v krajích ČR do roku 2050 (130052-14)

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Obyvatelstvo celkem (k 1. 1.) 547 610 542 655 536 601 5 29 229 520 906 512 299 503 750
 z toho ve věku 65 a více let 120 259 129 743 135 840 141 427 150 867 160 529 162 494

v % 22,0 23,9 25,3 26,7 29,0 31,3 32,3
v tom ve věku (%):

65–69 let 31,3 25,5 22,8 22,8 25,4 24,9 20,2
70–74 let 28,0 26,6 22,7 20,6 20,2 22,6 23,5
75–79 let 18,8 22,6 22,6 19,6 17,6 17,4 20,6
80–84 let 10,9 13,9 17,7 18,1 15,5 14,2 14,9
85–89 let 7,2 6,8 9,4 12,2 12,5 10,9 10,8
90 a více let 3,8 4,5 4,9 6,7 8,9 10,0 10,0
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SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE 
KOSTELEC NAD ORLICÍ 
Okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj 

 
Stav obyvatelstva v Kostelci nad Orlicí       
Rok stav k 1.1. stav k 31.12. Narození Zemřelí Přist ěhovalí Vyst ěhovalí  
2014 6 155 6 172 54 59 159 137 
2015 6 172 6 184 67 62 110 103 
2016 6 184 6 187 55 69 140 123 

              
Ze statistického přehledu o celkovém stavu obyvatelstva v Kostelci nad Orlicí   
je patrné mírné zvýšení počtu obyvatel v daném městě za sledované období i snižující  
se stav nově přistěhovalých osob.         

              
              

Stav obyvatelstva v Kostelci nad Orlicí - podle v ěku  

Rok 
Počet obyv. Stav k 31. 12. podle v ěku 

Ø věk  
  

k 31. 12 0-14 15-64 65+   
2013 6 155 946 4 004 1 205 42,4   
2014 6 172 954 3 978 1 240 42,7   
2015 6 184 963 3 920 1 301 42,8   
2016 6 184 963 3 890 1 334 43,1   

              
Ze statistického přehledu, který ukazuje věkové složení obyvatelstva v KO   
je patrný zvyšující se věk obyvatel v daném městě ve skupině 65+ a tím i    
zvyšující se průměrný věk občanů města. Při porovnání roku 2009/ 2012,došlo k navýšení 
počtu seniorů o 125 osob a naopak ke snížení dětí ve věku do 14 let.    

              
              

Přehled obyvatelstva na Kostelecku - podle pohlaví a věku k 31. 12.   

Rok 
Muži Ženy 

0-14 15-64 65+ 0-14 15-64 65+ 
2014 1 891 8 351 1 985 1 906 8 011 2 743 
2015 1 900 8 264 2 066 1 926 7 910 2 839 
2016 1 881 8 220 2 106 1 931 7 790 2 882 
              
              
Počet sňatků/rozvod ů v daném období v Kostelci nad 
Orlicí      

Rok Sňatky 
Ženich Nevěsta 

Rozvody  
S nezletilými Rozvody 

svobodný svobodná dětmi na 100 sňatků 

2014 24 18 20 10 5 41,7 
2015 26 21 20 13 6 50,0 
2016 22 19 18 11 6 50,0 

              
Ze statistického přehledu o počtu sňatků a rozvodů v Kostelci nad Orlicí   
je alarmující nárůst počtů rozvodů v daném městě za sledované období.    
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SOCIODEMOGRAFICKÁ DATA 
KOSTELEC NAD ORLICÍ PO3     

 
Kostelec nad Orlicí PO3 

Počet obcí 22 
okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj 

              
Stav obyvatelstva Kostelec nad Orlicí PO3        

Rok 
Počet obyv. Stav k 31. 12. podle v ěku     

k 31. 12 0-14 15-64 65+     
2014 24 887 3 797 16 362 4 728     
2015 24 905 3 826 16 174 4 905     
2016 24 810 3 812 16 010 4 988     

              
              
Přehled obyvatelstva Kostelec nad Orlicí PO3 - podle pohlaví   

Rok 
Muži Ženy 

0-14 15-64 65+ 0-14 15-64 65+ 
2014 1 891 8 351 1 985 1 906 8 011 2 743 
2015 1 900 8 264 2 066 1 926 7 910 2 839 
2016 1 881 8 220 2 106 1 931 7 790 2 882 

              
              
Počet sňatků/rozvod ů v daném období v Kostelci nad Orlicí PO3   
    Ø věk při sňatku       
Rok Sňatky Ženich Nevěsta Rozvody S nezlet. d ětmi   
2014 103 34,2 30,9 48 28   
2015 130 36,2 33,6 70 46   
2016 110 34,3 32,3 66 42   
              
              
Stav obyvatelstva v Kostelci nad Orlicí PO3       
Rok Narozených Zemřelých Přist ěhovalí Vyst ěhovalí Stěhování v ORP 
2014 249 267 421 388 245 
2015 258 304 444 380 178 
2016 233 300 389 417 -28 
              
              
Zdroj: Český statistický úřad ČR         
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Počet Vyplacená Počet Vyplacená Počet Vyplacená Počet Vyplacená 

dávek suma/rok dávek dávka dávek suma/rok dávek suma/rok

2014 11 200 6 478 7 640 51 576 3 515 9 861 650 5 401

2015 11 208 6 525 7 657 50 248 3 688 10 409 807 6 350

2016 10 146 5 890 7 509 49 863 3 391 9 853 896 6 809

Pozn. Suma/rok v tis. Kč

Počet Počet Počet 

dávek dávek dávek

2014 3 655 2 166 218

2015 3 562 1 913 173

2016 2 771 1 576 114
Pozn. Suma/rok v tis. Kč

  

2014

2015

2016

Zdroj dat Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Kostelec nad Orlicí

Doplatek na bydlení

Vyplacená suma

za rok

Vyplacená suma

za rok

8 340

476

236

Rok % Celkem

3,11

Z toho osoby se 
zdravotním postižením

Počet obyvatel v 
produktivním v ěku

4,86

13 866

9 626

7 431

6 382

Nezaměstnanost na Kostelecku

13 114

1,69

458

160

63

29

293 36 8 445

Dávky hmotné nouze - Kostelecko

Dávky státní sociální podpory - Kostelecko

Mimo řádná okamžitá pomoc

8 485

za rok

Rok

7 705 398

Vyplacená suma

Přídavek na dít ě Rodi čovský p říspěvek P říspěvek na bydlení P ěstounské dávky

Rok
Příspěvek na živobytí

Obce PO3 KHK Počet 
obyvatel 

65+

Počet 
obyvatel 

80+

Příjemci 
příspěvku na 

péči ve 3. a 4. 
stupni starší 65 

let

Příjemci příspěvku 
na péči ve 3. a 4. 
stupni příspěvku 
na péči starší 80 

let

Podíl 
obyvatel 3.a 
4. stupni v 
populaci 

65+

Podíl 
obyvatel 3. 
a 4. stupeň 
v populaci 

80+

Broumov 3 202 558 90 49 2,8% 8,8%

Dobruška 3 828 880 169 115 4,4% 13,1%

Dvůr Králové nad Labem 5 624 1 180 183 114 3,3% 9,7%

Hořice 3 561 796 138 93 3,9% 11,7%

Hradec Králové 29 641 7 059 925 624 3,1% 8,8%

Jaroměř 3 454 777 131 88 3,8% 11,3%

Jičín 8 934 2 127 318 210 3,6% 9,9%

Kostelec nad Orlicí 4 905 1 168 276 187 5,6% 16,0%

Náchod 12 322 2 904 557 400 4,5% 13,8%

Nová Paka 2 742 663 116 93 4,2% 14,0%

Nové Město nad Metují 2 950 648 87 63 2,9% 9,7%

Nový Bydžov 3 308 764 103 61 3,1% 8,0%

Rychnov nad Kněžnou 6 049 1 302 240 152 4,0% 11,7%

Trutnov 12 212 2 502 456 281 3,7% 11,2%

Vrchlabí 5 316 1 009 159 103 3,0% 10,2%

Celkem 108 048 24 337 3948 2633 3,7% 10,8%

Zdroj: Český statistický úřad, Úřad práce ČR, územní pracoviště Hradec Králové

 na popoulaci v území KHK k 31. 12. 2015

Počty obyvatel v obcích  s rozší řenou p ůsobností a podíl osob ve 3. a 4. stupni PnP
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Přehled osob pobírajících příspěvek na péči na Kostelecku v roce 2015, dle věku. 

Rok 2015

 

Rok 2016

 

v měsíci v jiném v měsíci v jiném v měsíci v jiném v měsíci v jiném

 12/2015 měsíci  12/2015 měsíci  12/2015 měsíci  12/2015 měsíci

Broumov (Královéhradecký kraj)  5  0  7  1  3  0  1  0

Dobruška (Královéhradecký kraj)  10  0  7  0  13  0  0  0

Dvůr Králové nad Labem (Královéhradecký kraj)  10  2  6  0  3  0  4  0

Hořice (Královéhradecký kraj)  9  2  6  0  3  0  3  0

Hradec Králové (Královéhradecký kraj)  46  9  37  6  13  1  4  0

Jaroměř (Královéhradecký kraj)  5  2  5  2  3  0  4  0

Jičín (Královéhradecký kraj)  29  3  5  1  13  0  3  0

Kostelec nad Orlicí (Královéhradecký kraj)  19  1  6  0  5  0  0  0

Náchod (Královéhradecký kraj)  43  4  16  0  11  0  10  0

Nová Paka (Královéhradecký kraj)  2  0  1  0  0  0  1  0

Nové Město nad Metují (Královéhradecký kraj)  5  1  6  2  3  0  4  0

Nový Bydžov (Královéhradecký kraj)  3  2  3  0  2  0  2  0

Rychnov nad Kněžnou (Královéhradecký kraj)  17  3  11  0  7  0  2  0

Trutnov (Královéhradecký kraj)  17  3  27  2  9  3  6  0

Vrchlabí (Královéhradecký kraj)  3  2  10  0  6  0  1  0

Ostatní 3 113  399 2 281  254 1 407  115 1 090  26

Počet osob ve věku 0 - 7 let, kterým byl na Kostelecku vyplacen příspěvek na péči je 31.

Zdroj Mgr. Jiří Zeman - KÚ Královéhradeckého kraje

Příspěvek na péči

Počet vyplacených Počet vyplacených Počet vyplacených Počet vyplacených 

Vyplacené řádné dávky

náležící za měsíc 12/2015

Věk žadatele: Od 0 do 7 let věku

Trvalá adresa žadatele HN/SS - Obvod ORP

Žadatel HN/SS - Stupeň závislosti

I - lehká II - středně těžká III - těžká IV - úplná

v měsíci v jiném v měsíci v jiném v měsíci v jiném v měsíci v jiném

 12/2016 měsíci  12/2016 měsíci  12/2016 měsíci  12/2016 měsíci

Broumov (Královéhradecký kraj)  8  0  5  0  2  0  2  0

Dobruška (Královéhradecký kraj)  6  0  5  0  9  0  2  0

Dvůr Králové nad Labem (Královéhradecký kraj)  14  0  6  0  3  0  2  0

Hořice (Královéhradecký kraj)  5  0  7  0  2  0  2  0

Hradec Králové (Královéhradecký kraj)  44  0  33  0  19  0  7  0

Jaroměř (Královéhradecký kraj)  5  0  5  0  2  0  3  0

Jičín (Královéhradecký kraj)  27  0  6  0  14  0  3  0

Kostelec nad Orlicí (Královéhradecký kraj)  14  0  9  0  6  0  0  0

Náchod (Královéhradecký kraj)  34  0  14  0  6  0  10  0

Nová Paka (Královéhradecký kraj)  1  0  2  0  1  0  0  0

Nové Město nad Metují (Královéhradecký kraj)  5  0  7  0  4  0  3  0

Nový Bydžov (Královéhradecký kraj)  3  0  4  0  1  0  2  0

Rychnov nad Kněžnou (Královéhradecký kraj)  16  0  12  0  7  0  1  0

Trutnov (Královéhradecký kraj)  21  0  29  0  8  0  7  0

Vrchlabí (Královéhradecký kraj)  5  0  8  0  5  0  2  0

Ostatní 2 907  0 2 285  0 1 388  0 1 075  0

Počet osob ve věku 0 - 7 let, kterým byl na Kostelecku vyplacen příspěvek na péči je 29.

Zdroj Mgr. Jiří Zeman - KÚ Královéhradeckého kraje

IV - úplná

Počet vyplacených Počet vyplacených Počet vyplacených Počet vyplacených 

Příspěvek na péči

Vyplacené řádné dávky

náležící za měsíc 12/2016

Věk žadatele: Od 0 do 7 let věku
Žadatel HN/SS - Stupeň závislosti

I - lehká II - středně těžká III - těžká

Trvalá adresa žadatele HN/SS - Obvod ORP
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Rok 2015

 

Rok 2016

 

 

v měsíci v jiném v měsíci v jiném v měsíci v jiném v měsíci v jiném

 12/2015 měsíci  12/2015 měsíci  12/2015 měsíci  12/2015 měsíci

Broumov (Královéhradecký kraj)  19  0  12  1  2  0  4  0

Dobruška (Královéhradecký kraj)  19  1  8  0  8  0  7  0

Dvůr Králové nad Labem (Královéhradecký kraj)  24  2  11  1  9  0  8  0

Hořice (Královéhradecký kraj)  14  2  6  0  8  0  5  0

Hradec Králové (Královéhradecký kraj)  99  3  53  0  55  0  47  0

Jaroměř (Královéhradecký kraj)  16  1  8  0  11  0  7  0

Jičín (Královéhradecký kraj)  37  2  34  0  21  0  14  0

Kostelec nad Orlicí (Královéhradecký kraj)  30  2  18  0  5  0  12  0

Náchod (Královéhradecký kraj)  59  3  33  1  29  0  16  0

Nová Paka (Královéhradecký kraj)  6  1  5  0  8  0  3  0

Nové Město nad Metují (Královéhradecký kraj)  17  0  7  0  3  0  6  0

Nový Bydžov (Královéhradecký kraj)  15  0  1  0  5  0  4  0

Rychnov nad Kněžnou (Královéhradecký kraj)  38  4  19  0  15  0  13  0

Trutnov (Královéhradecký kraj)  47  1  45  0  34  0  27  0

Vrchlabí (Královéhradecký kraj)  27  6  21  0  24  0  7  0

Ostatní 7 750  324 4 528  115 3 432  54 3 450  32

Počet osob ve věku 7 - 18 let, kterým byl na Kostelecku vyplacen příspěvek na péči je 67.

Zdroj Mgr. Jiří Zeman - KÚ Královéhradeckého kraje

Příspěvek na péči

Vyplacené řádné dávky

náležící za měsíc 12/2015

Věk žadatele: Od 7 do 18 let věku
Žadatel HN/SS - Stupeň závislosti

I - lehká II - středně těžká III - těžká IV - úplná

Trvalá adresa žadatele HN/SS - Obvod ORP

Počet vyplacených Počet vyplacených Počet vyplacených Počet vyplacených 

v měsíci v jiném v měsíci v jiném v měsíci v jiném v měsíci v jiném

 12/2016 měsíci  12/2016 měsíci  12/2016 měsíci  12/2016 měsíci

Broumov (Královéhradecký kraj)  15  0  14  0  2  0  6  0

Dobruška (Královéhradecký kraj)  24  0  9  0  11  0  6  0

Dvůr Králové nad Labem (Královéhradecký kraj)  27  0  10  0  11  0  8  0

Hořice (Královéhradecký kraj)  18  0  9  0  6  0  4  0

Hradec Králové (Královéhradecký kraj)  107  0  58  0  58  0  46  0

Jaroměř (Královéhradecký kraj)  15  0  7  0  12  0  8  0

Jičín (Královéhradecký kraj)  46  0  31  0  19  0  14  0

Kostelec nad Orlicí (Královéhradecký kraj)  34  0  17  0  3  0  7  0

Náchod (Královéhradecký kraj)  61  0  42  0  29  0  17  0

Nová Paka (Královéhradecký kraj)  9  0  5  0  8  0  4  0

Nové Město nad Metují (Královéhradecký kraj)  16  0  6  0  3  0  2  0

Nový Bydžov (Královéhradecký kraj)  10  0  1  0  7  0  4  0

Rychnov nad Kněžnou (Královéhradecký kraj)  45  0  18  0  15  0  13  0

Trutnov (Královéhradecký kraj)  49  0  48  0  37  0  26  0

Vrchlabí (Královéhradecký kraj)  31  0  20  0  18  0  8  0

Ostatní 8 064  0 4 971  0 3 554  0 3 496  0

Počet osob ve věku 7 - 18 let, kterým byl na Kostelecku vyplacen příspěvek na péči je 61.

Zdroj Mgr. Jiří Zeman - KÚ Královéhradeckého kraje

Trvalá adresa žadatele HN/SS - Obvod ORP

Počet vyplacených Počet vyplacených Počet vyplacených Počet vyplacených 

Příspěvek na péči

Vyplacené řádné dávky

náležící za měsíc 12/2016

Věk žadatele: Od 7 do 18 let věku
Žadatel HN/SS - Stupeň závislosti

I - lehká II - středně těžká III - těžká IV - úplná
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Rok 2015

 

Rok 2016

 

v měsíci v jiném v měsíci v jiném v měsíci v jiném v měsíci v jiném

 12/2015 měsíci  12/2015 měsíci  12/2015 měsíci  12/2015 měsíci

Broumov (Královéhradecký kraj)  23  1  35  1  26  0  14  1

Dobruška (Královéhradecký kraj)  45  1  43  1  38  0  21  0

Dvůr Králové nad Labem (Královéhradecký kraj)  40  4  50  0  32  3  23  0

Hořice (Královéhradecký kraj)  32  1  28  0  25  2  31  0

Hradec Králové (Královéhradecký kraj)  233  12  221  10  127  7  67  0

Jaroměř (Královéhradecký kraj)  28  1  45  0  28  0  14  0

Jičín (Královéhradecký kraj)  100  6  73  4  44  0  27  1

Kostelec nad Orlicí (Královéhradecký kraj)  34  3  46  1  46  1  14  0

Náchod (Královéhradecký kraj)  82  4  85  3  96  2  49  1

Nová Paka (Královéhradecký kraj)  18  1  17  3  20  0  4  0

Nové Město nad Metují (Královéhradecký kraj)  14  2  16  0  18  0  7  0

Nový Bydžov (Královéhradecký kraj)  26  3  84  2  53  0  35  0

Rychnov nad Kněžnou (Královéhradecký kraj)  108  6  107  3  81  1  83  2

Trutnov (Královéhradecký kraj)  102  3  143  3  113  3  65  2

Vrchlabí (Královéhradecký kraj)  44  4  56  3  40  1  25  0

Ostatní 14 898 1 016 19 279  687 14 804  357 9 393  162

Počet osob ve věku 18 - 60 let, kterým byl na Kostelecku vyplacen příspěvek na péči je 145.

IV - úplná

Trvalá adresa žadatele HN/SS - Obvod ORP

Počet vyplacených Počet vyplacených Počet vyplacených Počet vyplacených 

Příspěvek na péči

Vyplacené řádné dávky

náležící za měsíc 12/2015

Věk žadatele: Od 18 do 60 let věku
Žadatel HN/SS - Stupeň závislosti

I - lehká II - středně těžká III - těžká

v měsíci v jiném v měsíci v jiném v měsíci v jiném v měsíci v jiném

 12/2016 měsíci  12/2016 měsíci  12/2016 měsíci  12/2016 měsíci

Broumov (Královéhradecký kraj)  23  0  32  0  29  0  14  0

Dobruška (Královéhradecký kraj)  44  0  39  0  34  0  21  0

Dvůr Králové nad Labem (Královéhradecký kraj)  40  0  49  0  35  0  24  0

Hořice (Královéhradecký kraj)  30  0  21  0  27  0  35  0

Hradec Králové (Královéhradecký kraj)  222  0  256  0  142  0  67  0

Jaroměř (Královéhradecký kraj)  27  0  43  0  28  0  15  0

Jičín (Královéhradecký kraj)  87  0  81  0  47  0  28  0

Kostelec nad Orlicí (Královéhradecký kraj)  40  0  41  0  46  0  19  0

Náchod (Královéhradecký kraj)  81  0  87  0  96  0  54  0

Nová Paka (Královéhradecký kraj)  18  0  19  0  20  0  6  0

Nové Město nad Metují (Královéhradecký kraj)  15  0  14  0  17  0  13  0

Nový Bydžov (Královéhradecký kraj)  22  0  84  0  46  0  37  0

Rychnov nad Kněžnou (Královéhradecký kraj)  109  0  104  0  85  0  82  0

Trutnov (Královéhradecký kraj)  94  0  132  0  121  0  68  0

Vrchlabí (Královéhradecký kraj)  44  0  65  0  39  0  28  0

Ostatní 14 846  0 19 390  0 15 121  0 9 771  0

Počet osob ve věku 18 - 60 let, kterým byl na Kostelecku vyplacen příspěvek na péči je 146.

Zdroj Mgr. Jiří Zeman - KÚ Královéhradeckého kraje

Trvalá adresa žadatele HN/SS - Obvod ORP

Počet vyplacených Počet vyplacených Počet vyplacených Počet vyplacených 

Příspěvek na péči

Vyplacené řádné dávky

náležící za měsíc 12/2016

Věk žadatele: Od 18 do 60 let věku
Žadatel HN/SS - Stupeň závislosti

I - lehká II - středně těžká III - těžká IV - úplná
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Rok 2015

 

Rok 2016

 

v měsíci v jiném v měsíci v jiném v měsíci v jiném v měsíci v jiném

 12/2015 měsíci  12/2015 měsíci  12/2015 měsíci  12/2015 měsíci

Broumov (Královéhradecký kraj)  19  4  12  1  10  0  1  0

Dobruška (Královéhradecký kraj)  14  3  18  0  11  0  3  0

Dvůr Králové nad Labem (Královéhradecký kraj)  15  2  26  0  9  1  4  0

Hořice (Královéhradecký kraj)  12  5  14  2  8  1  5  0

Hradec Králové (Královéhradecký kraj)  94  8  84  10  42  3  22  3

Jaroměř (Královéhradecký kraj)  7  2  9  0  4  0  0  0

Jičín (Královéhradecký kraj)  30  1  17  0  16  1  8  0

Kostelec nad Orlicí (Královéhradecký kraj)  14  2  25  1  9  2  2  0

Náchod (Královéhradecký kraj)  30  0  34  4  25  2  20  0

Nová Paka (Královéhradecký kraj)  4  0  5  0  2  0  3  0

Nové Město nad Metují (Královéhradecký kraj)  4  1  6  0  5  0  5  0

Nový Bydžov (Královéhradecký kraj)  17  0  13  1  12  1  7  0

Rychnov nad Kněžnou (Královéhradecký kraj)  15  3  21  1  16  1  7  1

Trutnov (Královéhradecký kraj)  43  2  39  1  30  0  15  1

Vrchlabí (Královéhradecký kraj)  18  0  21  3  12  0  2  0

Ostatní 5 385  456 5 983  409 3 563  232 1 557  78

Počet osob ve věku 60 - 65 let, kterým byl na Kostelecku vyplacen příspěvek na péči je 55.

Zdroj Mgr. Jiří Zeman - KÚ Královéhradeckého kraje

IV - úplná

Vyplacené řádné dávky

náležící za měsíc 12/2015

Věk žadatele: Od 60 do 65 let věku
Žadatel HN/SS - Stupeň závislosti

Trvalá adresa žadatele HN/SS - Obvod ORP

Počet vyplacených Počet vyplacených Počet vyplacených Počet vyplacených 

Příspěvek na péči

I - lehká II - středně těžká III - těžká

v měsíci v jiném v měsíci v jiném v měsíci v jiném v měsíci v jiném

 12/2016 měsíci  12/2016 měsíci  12/2016 měsíci  12/2016 měsíci

Broumov (Královéhradecký kraj)  10  0  17  0  8  0  1  0

Dobruška (Královéhradecký kraj)  15  0  16  0  11  0  3  0

Dvůr Králové nad Labem (Královéhradecký kraj)  16  0  16  0  10  0  2  0

Hořice (Královéhradecký kraj)  11  0  21  0  7  0  2  0

Hradec Králové (Královéhradecký kraj)  80  0  81  0  50  0  23  0

Jaroměř (Královéhradecký kraj)  10  0  7  0  5  0  1  0

Jičín (Královéhradecký kraj)  31  0  18  0  14  0  7  0

Kostelec nad Orlicí (Královéhradecký kraj)  9  0  16  0  8  0  1  0

Náchod (Královéhradecký kraj)  29  0  34  0  26  0  18  0

Nová Paka (Královéhradecký kraj)  2  0  10  0  3  0  2  0

Nové Město nad Metují (Královéhradecký kraj)  3  0  7  0  5  0  2  0

Nový Bydžov (Královéhradecký kraj)  21  0  16  0  16  0  7  0

Rychnov nad Kněžnou (Královéhradecký kraj)  24  0  26  0  15  0  8  0

Trutnov (Královéhradecký kraj)  31  0  45  0  26  0  13  0

Vrchlabí (Královéhradecký kraj)  17  0  21  0  10  0  3  0

Ostatní 5 263  0 6 083  0 3 691  0 1 629  0

Počet osob ve věku 60 - 65 let, kterým byl na Kostelecku vyplacen příspěvek na péči je 34.

Zdroj Mgr. Jiří Zeman - KÚ Královéhradeckého kraje

Trvalá adresa žadatele HN/SS - Obvod ORP

Počet vyplacených Počet vyplacených Počet vyplacených Počet vyplacených 

Příspěvek na péči

Vyplacené řádné dávky

náležící za měsíc 12/2016

Věk žadatele: Od 60 do 65 let věku
Žadatel HN/SS - Stupeň závislosti

I - lehká II - středně těžká III - těžká IV - úplná
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Rok 2015

 

Rok 2016

 

v měsíci v jiném v měsíci v jiném v měsíci v jiném v měsíci v jiném

 12/2015 měsíci  12/2015 měsíci  12/2015 měsíci  12/2015 měsíci

Broumov (Královéhradecký kraj)  51  7  46  3  30  2  13  1

Dobruška (Královéhradecký kraj)  76  8  70  4  47  8  11  0

Dvůr Králové nad Labem (Královéhradecký kraj)  83  8  80  4  45  5  23  2

Hořice (Královéhradecký kraj)  50  7  42  7  30  2  15  2

Hradec Králové (Královéhradecký kraj)  390  38  380  35  196  36  113  11

Jaroměř (Královéhradecký kraj)  58  6  41  3  30  6  18  0

Jičín (Královéhradecký kraj)  125  19  124  12  79  12  34  1

Kostelec nad Orlicí (Královéhradecký kraj)  85  5  97  6  59  2  31  0

Náchod (Královéhradecký kraj)  159  14  152  20  107  4  55  1

Nová Paka (Královéhradecký kraj)  39  3  29  4  17  2  8  1

Nové Město nad Metují (Královéhradecký kraj)  40  3  19  5  19  2  5  0

Nový Bydžov (Královéhradecký kraj)  69  3  33  4  26  1  16  1

Rychnov nad Kněžnou (Královéhradecký kraj)  126  8  105  8  60  2  29  1

Trutnov (Královéhradecký kraj)  182  17  175  13  110  12  65  8

Vrchlabí (Královéhradecký kraj)  59  15  68  11  36  2  18  8

Ostatní 26 301 3 309 26 246 2 473 16 736 1 642 8 180  734

Počet osob ve věku 65 - 80 let, kterým byl na Kostelecku vyplacen příspěvek na péči je 286.

Zdroj Mgr. Jiří Zeman - KÚ Královéhradeckého kraje

IV - úplná

Trvalá adresa žadatele HN/SS - Obvod ORP

Počet vyplacených Počet vyplacených Počet vyplacených Počet vyplacených 

Příspěvek na péči

Vyplacené řádné dávky

náležící za měsíc 12/2015

Věk žadatele: Od 65 do 80 let věku
Žadatel HN/SS - Stupeň závislosti

I - lehká II - středně těžká III - těžká

v měsíci v jiném v měsíci v jiném v měsíci v jiném v měsíci v jiném

 12/2016 měsíci  12/2016 měsíci  12/2016 měsíci  12/2016 měsíci

Broumov (Královéhradecký kraj)  57  0  41  0  29  0  14  0

Dobruška (Královéhradecký kraj)  84  0  72  0  56  0  16  0

Dvůr Králové nad Labem (Královéhradecký kraj)  86  0  82  0  43  0  23  0

Hořice (Královéhradecký kraj)  51  0  45  0  34  0  19  0

Hradec Králové (Královéhradecký kraj)  360  0  415  0  243  0  124  0

Jaroměř (Královéhradecký kraj)  65  0  39  0  29  0  15  0

Jičín (Královéhradecký kraj)  121  0  136  0  95  0  38  0

Kostelec nad Orlicí (Královéhradecký kraj)  94  0  96  0  57  0  33  0

Náchod (Královéhradecký kraj)  149  0  164  0  100  0  50  0

Nová Paka (Královéhradecký kraj)  37  0  25  0  21  0  11  0

Nové Město nad Metují (Královéhradecký kraj)  41  0  31  0  15  0  8  0

Nový Bydžov (Královéhradecký kraj)  66  0  37  0  33  0  16  0

Rychnov nad Kněžnou (Královéhradecký kraj)  115  0  107  0  64  0  27  0

Trutnov (Královéhradecký kraj)  185  0  172  0  123  0  69  0

Vrchlabí (Královéhradecký kraj)  74  0  67  0  34  0  29  0

Ostatní 26 856  0 27 791  0 18 021  0 8 789  0

Počet osob ve věku 65 - 80 let, kterým byl na Kostelecku vyplacen příspěvek na péči je 280.

Zdroj Mgr. Jiří Zeman - KÚ Královéhradeckého kraje

Trvalá adresa žadatele HN/SS - Obvod ORP

Počet vyplacených Počet vyplacených Počet vyplacených Počet vyplacených 

Příspěvek na péči

Vyplacené řádné dávky

náležící za měsíc 12/2016

Věk žadatele: Od 65 do 80 let věku
Žadatel HN/SS - Stupeň závislosti

I - lehká II - středně těžká III - těžká IV - úplná
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Rok 2015

 

Rok 2016

 

v měsíci v jiném v měsíci v jiném v měsíci v jiném v měsíci v jiném

 12/2015 měsíci  12/2015 měsíci  12/2015 měsíci  12/2015 měsíci

Broumov (Královéhradecký kraj)  76  7  47  3  32  0  16  2

Dobruška (Královéhradecký kraj)  87  10  104  6  93  0  22  0

Dvůr Králové nad Labem (Královéhradecký kraj)  129  11  114  5  77  5  39  1

Hořice (Královéhradecký kraj)  57  6  53  5  52  2  42  1

Hradec Králové (Královéhradecký kraj)  635  69  649  59  383  42  253  16

Jaroměř (Královéhradecký kraj)  62  5  67  2  53  1  35  1

Jičín (Královéhradecký kraj)  203  18  205  16  122  9  88  5

Kostelec nad Orlicí (Královéhradecký kraj)  102  7  132  5  117  9  77  3

Náchod (Královéhradecký kraj)  264  19  280  16  238  12  153  7

Nová Paka (Královéhradecký kraj)  45  2  43  5  59  2  32  3

Nové Město nad Metují (Královéhradecký kraj)  58  7  60  6  45  2  20  1

Nový Bydžov (Královéhradecký kraj)  94  12  87  4  46  1  19  0

Rychnov nad Kněžnou (Královéhradecký kraj)  137  9  173  7  98  4  52  1

Trutnov (Královéhradecký kraj)  229  20  224  13  163  12  119  10

Vrchlabí (Královéhradecký kraj)  101  12  91  6  74  6  31  4

Ostatní 34 951 3 543 39 334 2 866 28 516 1 979 16 429  902

Počet osob ve věku 80 let a více, kterým byl na Kostelecku vyplacen příspěvek na péči je 452.

Zdroj Mgr. Jiří Zeman - KÚ Královéhradeckého kraje

IV - úplná

Trvalá adresa žadatele HN/SS - Obvod ORP

Počet vyplacených Počet vyplacených Počet vyplacených Počet vyplacených 

Příspěvek na péči

Vyplacené řádné dávky

náležící za měsíc 12/2015

Věk žadatele: Od 80 let věku
Žadatel HN/SS - Stupeň závislosti

I - lehká II - středně těžká III - těžká

v měsíci v jiném v měsíci v jiném v měsíci v jiném v měsíci v jiném

 12/2016 měsíci  12/2016 měsíci  12/2016 měsíci  12/2016 měsíci

Broumov (Královéhradecký kraj)  75  0  45  0  45  0  22  0

Dobruška (Královéhradecký kraj)  98  0  105  0  77  0  23  0

Dvůr Králové nad Labem (Královéhradecký kraj)  140  0  114  0  79  0  38  0

Hořice (Královéhradecký kraj)  63  0  67  0  48  0  40  0

Hradec Králové (Královéhradecký kraj)  598  0  670  0  445  0  284  0

Jaroměř (Královéhradecký kraj)  56  0  60  0  55  0  32  0

Jičín (Královéhradecký kraj)  183  0  231  0  146  0  111  0

Kostelec nad Orlicí (Královéhradecký kraj)  94  0  139  0  126  0  76  0

Náchod (Královéhradecký kraj)  277  0  287  0  229  0  156  0

Nová Paka (Královéhradecký kraj)  46  0  51  0  59  0  28  0

Nové Město nad Metují (Královéhradecký kraj)  49  0  71  0  39  0  32  0

Nový Bydžov (Královéhradecký kraj)  96  0  78  0  46  0  24  0

Rychnov nad Kněžnou (Královéhradecký kraj)  128  0  179  0  122  0  61  0

Trutnov (Královéhradecký kraj)  230  0  211  0  162  0  125  0

Vrchlabí (Královéhradecký kraj)  120  0  103  0  63  0  34  0

Ostatní 34 119  0 40 104  0 30 223  0 17 893  0

Počet osob ve věku 80 let a více, kterým byl na Kostelecku vyplacen příspěvek na péči je 435.

Zdroj Mgr. Jiří Zeman - KÚ Královéhradeckého kraje

Trvalá adresa žadatele HN/SS - Obvod ORP

Počet vyplacených Počet vyplacených Počet vyplacených Počet vyplacených 

Příspěvek na péči

Vyplacené řádné dávky

náležící za měsíc 12/2016

Věk žadatele: Od 80 let věku
Žadatel HN/SS - Stupeň závislosti

I - lehká II - středně těžká III - těžká IV - úplná
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Exekuce – přehled Česká republika 

Exekuce – přehled Kostelec nad Orlicí 

 

Exekuce - Česká republika rok 2017 
nárůst oproti 2016  

 

Počet osob v exekuci 863 000 3,4% 

Počet osob se 3 a více exekucemi 493 000 0,8% 

Podíl osob v exekuci 9,7% 0,4 p.b. 

Celkový počet exekucí 4,67 mil. 4,8% 

Vymáhaná jistina 239 mld. Kč   

Zdroj: www.mapaexekuci.cz - údaje jsou pouze za fyzické osoby 

   

   

Exekuce - Kostelec nad Orlicí Rok 2017 Počet osob 

Podíl osob v exekuci 9,96% 520 

Celkový počet exekucí 2 245   

Průměrný počet exekucí na osobu 4,3   

Průměrná jistina na osobu 214 044,- Kč   

Průměrná jistina na exekuci 49 578,- Kč   

Detail osob v exekuci:     

Počet osob ve věku 18-29 let 13% 67 

Počet seniorů 65+ 9% 49 

Počet osob s 1 exekucí 36% 187 

Počet osob s 2 exekucemi 13% 65 

Počet osob s 3 - 9 exekucemi 39% 203 

Počet osob s 10 - 29 exekucemi 12% 63 

Počet osob s 30 a více exekucemi 0% 2 

Celkový po čet osob s více exekucemi 64% 333 
Zdroj: www.mapaexekuci.cz   
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FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 
 
Zdroj: Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 – 2026. 

Zásady pro rozvoj a financování sítě sociálních služeb 

Při rozvoji sítě sociálních služeb je nezbytné respektovat právo na rovnoměrný rozvoj 
sociálních služeb v celém území Královéhradeckého kraje. Královéhradecký kraj bude 
realizovat taková opatření, aby terénní služby byly dostupné v celém území kraje, ambulantní 
a pobytové služby byly organizovány tak, aby za nimi občané nemuseli dojíždět do vzdálených 
destinací. 

Při rozvoji sítě sociálních služeb by měly být upřednostněny ty služby, které tato strategie 
případně střednědobý plán sociálních služeb považuje za prioritní. Terénní a ambulantní služby 
by měly být vždy upřednostňovány. 

Při aktualizaci sítě sociálních služeb je nezbytné posuzovat potřebnost služby s přihlédnutím 
k podpoře obcí a zpracovaným plánům sociálních služeb obcí. 

Aktualizaci sítě sociálních služeb lze provádět s ohledem na dostupné finanční zdroje. 

Existence služeb, případně skutečnosti, že mají klienty, neznamená, že služba musí být přijata 
do sítě sociálních služeb, pokud bude v rozporu s touto strategií. 

Při přijímání nových poskytovatelů je nezbytné posuzovat také kvalitu poskytovaných služeb a 
podmínky, za kterých je poskytovatel schopen služby zajišťovat. Je nezbytné také respektovat 
princip koncentrace služeb tak, abychom poskytování sociálních služeb nerozdrobili mezi 
mnoho malých a slabých poskytovatelů či služeb.  

Při rozšíření sítě sociálních služeb je nezbytné využít nejprve existujících zdrojů před přímým 
poskytováním Královéhradeckým krajem. A to za předpokladu, že je to výhodnější a je 
k dispozici vhodný poskytovatel. 

Vyrovnávací platba – změny pro rok 2018 
KÚ KHK navrhuje krácení návrhu dotace z rozpočtu MPSV pro organizace, které jsou 
zřizovány obcemi v případě, že podíl příslušné obce sociálních výdajů bude nižší než u 
ostatních obcí (krácení tam, kde je podíl sociálních výdajů obcí na celkových výdajích nižší než 
2%, a to násobkem dosud stanovené dotace x rozdíl 2%  – skutečný podíl obce x 10. 
U obce, kde je podíl pouze 0,7%, se krátí návrh dotace o 13%). 
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Podíl sociálních výdajů jednotlivých obcí Královéhradeckého kraje za rok 2016 

 

 
 
 

 
 
Zdroj: Konference ze dne 16. 5. 2017 Obce a stárnutí obyvatel – Ing. Ivan Guman 
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FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA KOSTELECKU 

Od roku 2015 se nám podařilo propojit plánování sociálních služeb se systémem financování 
služeb. Město Kostelec nad Orlicí vydalo Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města, 
která jsou potřebná k vytvoření minimální sítě sociálních služeb a s tím spojené zajištění 
finančních prostředků z rozpočtu města.  

Dotace jednotlivým žadatelům se poskytují na základě písemné žádosti a jedním z měřítek 
hodnocení je vztah žadatele a aktivity k městu Kostelec nad Orlicí, spolupráce s odborem 
sociálních věcí a soulad s Plánem rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících města 
Kostelec nad Orlicí. Posuzování a výběr žádostí projednává dotační komise tj. Komise 
sociální a zdravotní. Komise následně předkládá návrh výše finanční podpory Radě města 
Kostelec nad Orlicí. Po schválení v Zastupitelstvu města je s žadatelem uzavřena smlouva o 
poskytnutí dotace na podporu sociální služby.  

Při financování sociálních služeb je uplatňován systém vícezdrojového financování. Znamená 
to, že organizace poskytující sociální služby získávají finance k jejich zajištění z několika 
zdrojů, těmi jsou především dotace ze státního rozpočtu, krajů, obcí, z příspěvků uživatelů či 
z jiných zdrojů, jako jsou fondy či nadace. 

 

 

 

Na výše uvedených údajích je patrný nárůst financí, které město vydává na zajištění 
sociálních služeb na Kostelecku.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Poskytnutá výše dotace v Kč rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018

na sociální a navazující služby 472 000 298 000 313 000 306 500 329 500 386 000 365 000 500 000 550 000 700 000

Financování sociálních služeb a navazujících služeb z rozpočtu města
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FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB   
Z ROZPOČTU MĚSTA  KOSTELEC NAD ORLICÍ V ROCE 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

žádost schválená dotace

36 500 15 000

100 000 50 000

100 000 80 000

70 000 55 000

30 000 30 000

20 000 10 000

20 000 15 000

30 000 30 000

3 000 0

40 000 30 000

45 000 35 000

30 000 10 000

30 000 30 000

25 000 20 000

50 000 50 000

25 000 25 000

8 000 0

25 000 25 000

40 000 40 000

727 500 550 000

Občasnké poradenské středisko, o.p.s., HK

Chavengre Jilo o.s. - volnočasové aktivity

Salinger, STOPA ČÁPA sanace rodiny

CEMA Žamberk - azylový dům

HEWER o.s., Hradec Králové

Mateřské centrum Cvrček, Kostelec nad Orlicí

Péče o duševní zdraví, Pardubice

Domov důchodců Ústí nad Orlicí

Oblastní Charita Červený Kostelec - Domov sv. Josefa 

Oblastní Charita Červený Kostelec - HOSPIC Anežky České

Hospic RK - Setkání domácí hospic, o. p. s.

Centrum pro zdravotně postižené RK 

Geriatrické centrum, DD - Týniště nad Orlicí

Laxus Hradec Králové

Název poskytovatele

AUFORI, o. p. s. Hradec Králové

Centrum Orion RK - osobní asistence

Centrum Orion RK - centrum denních služeb

Farní charita RK - Denní stacionář

Oblastní charita HK - Raná péče Sluníčko
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SÍŤ POSKYTOVATEL Ů SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ 
KOSTELECKA A JEJICH FINANCOVÁNÍ. 

 
 
Sociální služby pro seniory 
 

Poskytovatel: Město Kostelec nad Orlicí, organiza ční složka Pe čovatelská služba  
Název služby: Pečovatelská služba  
Druh sociální služby: § 40 pečovatelská služba 

Místo poskytování sociální 
služby: 

Kostelec nad Orlicí, obec Borovnice, Borohrádek, Čestice, Čermná nad Orlicí, Chleny, Svídnice, 
Tutleky, Kostelecké Horky, Krchleby, Zdelov a městys Častolovice a Doudleby nad Orlicí, Hřibiny – 
Ledská, Svídnice, Kostelecká Lhota, Kozodry, Koryta, Olešnice, Chleny.  
Podmínkou poskytování pečovatelské služby v okolních obcích je uzavřený smluvní vztah s Městem 
Kostelec nad Orlicí o zajišťování a poskytování pečovatelské služby. 

Záměry pro období realizace 
plánu 

Revize Veřejného závazku - změna cílové skupiny. 
Zkvalitnění materiálně-technického vybavení pečovatelské služby – nákup služebního vozidla, zajištění 
parkovacích míst pro služební vozidla pečovatelské služby (pronájem, popř. výstavba garáží), pořízení 
vnitřního a venkovního informačního a orientačního systému Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí a 
Domů s pečovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí 
Revize stávajících Smluv o zajišťování a poskytování pečovatelské služby v okolních obcích. 
Propagace pečovatelské služby. 
Zajištění dostupnosti poskytovaných služeb v okolních obcích. 
V případě zvýšeného zájmu o poskytování pečovatelské služby a navýšení počtu hodin poskytované 
přímé péče navýšení pracovních úvazků PSS (DPP, HPP dle Zákona o sociálních službách č. 
108/2006 Sb., §116, odst. 1, písm. c).   

Údaje o kapacitě a financování 
služby za roky: 

2015 2016 Předpoklad 2017 P ředpoklad 2018 

Kapacita 120 klientů/den terén 
13 klientů/den ambul. 

120 klientů/den terén 
13 klientů/den ambul. 

120 klientů/den terén 
13 klientů/den ambul. 

120 klientů/den terén 
13 klientů/den ambul. 

Celkové náklady:  4 898 463 4 320 106 4 800 000 5 900 000 
Z toho MPSV 1 210 000 1 995 000 2 422 400 2 422 400 

Královéhradecký kraj 785 000 150 000 150 000 150 000 
město Kostelec nad Orlicí 1 665 173 1 037 249 1 068 350 2 002 600 

město Týniště nad Orlicí 0 0 0 0 
ostatní obce v území ORP 26 244 47 205 49 000 75 000 

úhrady uživatelů 1 212 046 1 059 985 1 100 000 1 250 000 
zdravotní pojišťovny 0 0 0 0 

ostatní 0 30 667 10 250 0 

 
 
 

Poskytovatel: Město Kostelec nad Orlicí, organiza ční složka Pe čovatelská služba  
Název služby: Domovinka  - Centrum denních služeb  
Druh sociální služby: § 45 centrum denních služeb 
Místo poskytování sociální 
služby: Kostelec nad Orlicí 

Záměry pro období realizace 
plánu 

Revize Veřejného závazku, změna cílové skupiny. 
Propagace centra denních služeb Domovinka. 
Revize a vyhodnocení míry využívání nabízených a poskytovaných služeb. 

Údaje o kapacitě a financování 
služby za roky: 

2015 2016 Předpoklad 2017  Předpoklad 2018  

Kapacita 9 9 9 9 
Celkové náklady: 352 153 400 793 450 000 590 000 

Z toho MPSV 247 000 246 000 276 800 276 800 
Královéhradecký kraj 0 0 0 0 

město Kostelec nad Orlicí 0 55 084 98 200 223 200 
město Týniště nad Orlicí 0 0 0 0 

ostatní obce v území ORP 0 0 0 0 
úhrady uživatelů 108 076 96 003 75 000 90 000 

     
zdravotní pojišťovny 0 0 0 0 

ostatní 0 0 0 0 
 

 

 

 

 



40 
 

Poskytovatel:  Geriatrické centrum Týništ ě nad Orlicí  
Název služby:  Pečovatelská služba  
Druh sociální služby: § 40 pečovatelská služba 

Místo poskytování sociální 
služby: 

Týniště nad Orlicí, Petrovice, Štěpánovsko, Křivice, Rašovice a obce s uzavřenou smlouvou o 
zajišťování a poskytování pečovatelské služby -  Albrechtice nad Orlicí, Lípa nad Orlicí, Nová Ves, Žďár 
nad Orlicí, Čermná nad Orlicí. 

Záměry pro období realizace 
plánu 

V případě zvýšeného zájmu o poskytování úkonů pečovatelské služby (pomoc při běžných úkonech 
péče o vlastní osobu, osobní hygieně apod.), by stávající počet kvalifikovaných zaměstnanců byl 
navýšen o ½ úvazku (nyní DPČ) tedy na plný pracovní úvazek PSS (dle Zákona o sociálních službách 
č. 108/2006 Sb., §116, odst. 1, písm. c). V současné době PS zaznamenala nárůst úkonů, ale prozatím 
kapacitně zvládá. 

Údaje o kapacitě a financování 
služby za roky: 

2015 2016 Předpoklad 2017 P ředpoklad 2018 

Kapacita 110klientů/den/terén 
10klientů/den/ambul. 

110klientů/den/terén 
10klientů/den/ambul. 

110klientů/den/terén 
10klientů/den/ambul. 

110klientů/den/terén 
10klientů/den/ambul. 

Celkové náklady: 2.594.903,00 2.725.447,00 3.157.600,00 3.418.189,00 
Z toho MPSV 456.000,00 476.000,00 745.000,00 857.000,00 

Královéhradecký kraj 65.000,00 72.000,00 0 70.000,00 
město Kostelec nad Orlicí 0 0 0 0 

město Týniště nad Orlicí 1.275.014,00 1.393.044,00 1.633.500,00 1.701.00,00 
ostatní obce v území ORP 63.724,00 53.096,00 45.000,00 54.189,00 

úhrady uživatelů 674.654,00 731.308,00 734.100,00 736.000,00 
zdravotní pojišťovny 0 0 0 0 

ostatní 60.511,00 0 0 0 

 
 

Poskytovatel: Geriatrické centrum Týništ ě nad Orlicí  
Název služby: Domov pro seniory  
Druh sociální služby: § 49 domov pro seniory 
Místo poskytování sociální 
služby: 

Týniště nad Orlicí a spádové obce, v případě naplnění potřeb, přijímáme osoby i z jiných regionů.  

Záměry pro období realizace 
plánu 

Vize této sociální služby jsou, aby i nadále byla odborná, kvalitní, materiálně zabezpečená a 
poskytovaná kvalifikovanými zaměstnanci ve spolupráci s místními institucemi a návaznými službami. O 
změně kapacity, cílové skupiny apod. se v dohledné době neuvažuje. 

Údaje o kapacitě a financování 
služby za roky: 

2015 2016 Předpoklad 2017 P ředpoklad 2018 

Kapacita 42 42 42 42 
Celkové náklady: 16.871.222,00 17.242.854,00 18.149.053,00 19.095.914,00 

Z toho MPSV 2.580.000,00 2.700.000,00 2.900.000,00 3.080.000,00 
Královéhradecký kraj 0 0 0 0 

město Kostelec nad Orlicí 40.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
město Týniště nad Orlicí 1.850.986,00 1.851.956,00 2.501.500,00 2.907.000,00 

ostatní obce v území ORP 0 0 0 0 
úhrady uživatelů 9.206.753,00 9.459.286,00 9.626.160,00 9.826.914,00 

zdravotní pojišťovny 1.933.636,00 2.288.206,00 2.265.100,00 2.200.000,00 
ostatní 1.274.704,00 1.210.260,00 1.096.293,00 1.052.000,00 

 

 
Poskytovatel: Domov d ůchodc ů Borohrádek  
Název služby: Domov pro seniory  
Druh sociální služby: § 49 domov pro seniory 
Místo poskytování sociální 
služby: Borohrádek, občané Královéhradeckého kraje 

Záměry pro období realizace 
plánu 

 

Údaje o kapacitě a financování 
služby za roky: 

2015 2016 Předpoklad 2017  Předpoklad 2018  

Kapacita 121 121 121 121 
Celkové náklady:     

Z toho MPSV     
Královéhradecký kraj     

město Kostelec nad Orlicí     
město Týniště nad Orlicí     

ostatní obce v území ORP     
úhrady uživatelů     

zdravotní pojišťovny     
ostatní     



41 
 

Poskytovatel: Domov  důchodc ů Albrechtice nad Orlicí  
Název služby: Domov d ůchodc ů (domov se zvláštním režimem)  
Druh sociální služby: § 49 domov pro seniory 
Místo poskytování sociální 
služby: Albrechtice nad Orlicí, občané Královéhradeckého kraje 

Záměry pro období realizace 
plánu 

 

Údaje o financování služby za 
roky: 

2015 2016 Předpoklad 2017  Předpoklad 2018  

Kapacita 57 + 24 57 + 24 81 81 
Celkové náklady:     

Z toho MPSV 5552000 7881000   
Královéhradecký kraj 7517000 5343000   

město Kostelec nad Orlicí 0 0   
město Týniště nad Orlicí 0 0   

ostatní obce v území ORP 59000 50000   
úhrady uživatelů 8283000 8465000   

zdravotní pojišťovny 4631000 4571000   
ostatní     

 

Související služby pro seniory 

Město Kostelec nad Orlicí, organiza ční složka Klub senior ů Pohoda 
Rok 

 
2015 2016 Předpoklad 2017  Předpoklad 2018  

Příspěvek města Kostelec nad 
Orlicí 171 000 173 000 158 500 180 000 

 

 

Zdravotní Služby Doma s. r. o. 

MUDr. Martin Řezáč, Mírové nám ěstí 88, Týništ ě nad Orlicí 

Místo poskytování sociální 
služby: 

Okres Rychnov nad Kněžnou 

Záměry pro období realizace 
plánu 

Je také poskytována péče paliativní (hospicová). Tato péče je poskytována zdarma, hradí zdravotní 
pojišťovny. 
 

 

 

Oblastní charita Červený Kostelec – Hospic Anežky České 
Poskytovatel: Oblastní charita Červený Kostelec  
Název služby: Hospic Anežky České  
Druh sociální služby: § 44 odlehčovací pobyty 
Místo poskytování sociální služby: Červený Kostelec 
Záměry pro období realizace plánu: jedná se o stabilní zařízení 
Rok 2015 2016 Předpoklad 2017  Předpoklad 2018  
Příspěvek města Kostelec nad Orlicí  0 10 000 15 000 20 000 
Kapacita 30 30 30 30 
Celkové náklady: 25 707 851 29 590 919 28 248 000 28 900 000 

Z toho MPSV 5 155 000 9 177 000 5 444 000 5 500 000 
Královéhradecký kraj 1 554 000 20 000 2 000 000 2 500 000 

město Kostelec nad Orlicí 0 10 000 15 000 20 000 
město Týniště nad Orlicí     

ostatní obce v území ORP     
úhrady uživatelů 2 933 685 3 184 472 3 100 000 3 200 000 

zdravotní pojišťovny 11 044 158 12 350 546 12 300 000 12 500 000 
ostatní 5 021 008 4 484 901 5 389 000 5 180 000 

 

 

Poskytovatel: Domácí hospic Setkání, o.p.s. – Rychnov nad Kn ěžnou  
Název služby: Domácí hospic  
Druh sociální služby: Domácí hospicová péče 
Místo poskytování sociální služby: Obce na Rychnovsku (20 – 30 km v okruhu od Rychnova n. K.) 
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Záměry pro období realizace plánu 

Poskytování hospicové domácí péče umírajícím pacientům a jejich rodinám v regionu 
Poradenství (sociální pracovnice, psycholog, duchovní) příbuzným pacientů, rodinám, které 
dlouhodobě pečují o blízkou osobu a dalším zájemcům – ambulantně i terénně 
Osvěta hospicové péče laické i odborné veřejnosti 

Údaje o financování služby za roky: 2015 2016 Předpoklad 2017  Předpoklad 2018  

Kapacita 

28 pacientů + 
rodiny 
50 klientů 
poradenství 

41 pacientů + 
rodiny 
109 klientů 
poradenství 

45 pacientů + rodiny 
120 klientů poradenství 
 

50 pacientů + rodiny 
150 klientů poradenství 
 

Celkové náklady: 1 099 024 2 180 832 2 300 000 3 200 000 
Z toho MPSV 0 0 417 000 450 000 

Královéhradecký kraj 0 496 000 130 000 150 000 
město Kostelec nad Orlicí 20 000 20 000 30 000 30 000 

město Týniště nad Orlicí 0 20 000 20 000 20 000 
ostatní obce v území ORP 10 000 20 000 16 000 20 000 

úhrady uživatelů 52 400 61 165 65 000 80 000 
zdravotní pojišťovny 0 0 0 0 

ostatní 1 016 624 1 583 667 1 652 000 2 450 000 

 

 

 

Sociální služby pro zdravotn ě postižené 

 
Poskytovatel: Centrum Orion, z.s.  
Název služby: Osobní asistence  
Druh sociální služby: § 39 osobní asistence 
Místo poskytování sociální 
služby: 

Území obce s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí a celý okres Rychnov nad Kněžnou 

Záměry pro období realizace 
plánu 

Poskytovat osobní asistenci zhruba ve stejném rozsahu jako dosud – vždy na základě potřeb zájemců 
o službu (věk cílové skupiny od 3 do 26 let), a to nejen v domácím prostředí, ale také v předškolních a 
školních zařízeních 

Údaje o kapacitě a financování 
služby za roky: 

2015 2016 Předpoklad 2017  Předpoklad 2018  

Kapacita 80 80 80 50 
Celkové náklady: 3 341 838 3 466 740 3 811 000 4 333 000 

Z toho MPSV 1 960 000 2 162 000 2 216 000 2 863 000 
Královéhradecký kraj 200 000 0 332 500 200 000 

město Kostelec nad Orlicí 50 000 50 000 50 000 70 000 
město Týniště nad Orlicí 5 000 20 000 30 000 30 000 

ostatní obce v území ORP 169 000 212 500 214 000 350 000 
Obce mimo území ORP 0 0 0 0 

úhrady uživatelů 834 984 861 066 850 000 820 000 
Dotace EU 0 0 0 0 

ostatní 102 782 192 714 96 500 0 

 
 

Poskytovatel: Centrum Orion, z.s.  
Název služby: Centrum denních služeb  
Druh sociální služby: § 45 Centrum denních služeb 
Místo poskytování sociální 
služby: 

Území obce s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí a celý okres Rychnov nad Kněžnou 

Záměry pro období realizace 
plánu 

V rámci schválené kapacity postupně narůstá počet  klientů v celodenním provozu – v závislosti na 
postupném ukončování povinné školní docházky dětí s postižením 

Údaje o kapacitě a financování 
služby za roky: 

2015 2016 Předpoklad 2017  Předpoklad 2018  

Kapacita - OKAMŽITÁ 30  40  40 40 
Celkové náklady: 5 234 457 5 226 013 5 480 000 5 544 000 

Z toho MPSV 2 591 000 3 168 000 4 127 600 3 814 000 
Královéhradecký kraj 677 872 639 000 278 000 400 000 

město Kostelec nad Orlicí 70 000 70 000 80 000 100 000 
město Týniště nad Orlicí 0 0 0 0 

ostatní obce v území ORP 394 000 337 000 434 000 480 000 
Obce mimo území ORP 0 0 0 0 

úhrady uživatelů 541 964 570 539 560 000 750 000 
Dotace EU 0 0 0 0 

Ostatní (dary, odpisy) 793 447 341 054 0 0 
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Poskytovatel: Farní charita Rychnov nad Kn ěžnou  
Název služby: Denní stacioná ř 
Druh sociální služby: § 46 denní stacionář 
Místo poskytování sociální 
služby: Rychnov nad Kněžnou, pro občany obce s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí 

Záměry pro období realizace 
plánu 

 

Údaje o kapacitě a financování 
služby za roky: 

2015 2016 Předpoklad 2017 P ředpoklad 2018 

Kapacita 22 22 16-18 16-18 
Celkové náklady: 2 466 342 2 262 889 2 848 000 3 005 000 

Z toho MPSV 1 555 000 1 812 000 1 810 000 1 900 000 
Královéhradecký kraj 228 000 50 000 0 50 000 

město Kostelec nad Orlicí 10 000 40 000 55 000 50 000 
město Týniště nad Orlicí 0 0 0 0 

ostatní obce v území ORP 80 000 95500 128 000 100 000 
Obce mimo území ORP 10 000 0 5 000 5 000 

úhrady uživatelů 344 792 334 864 380 000 400 000 
zdravotní pojišťovny 0 525 0 0 

ostatní 238 550 547 623 470 000 500 000 

 

 

Poskytovatel: Farní charita Rychnov nad Kn ěžnou  
Název služby: Týdenní stacioná ř 
Druh sociální služby: § 47 týdenní stacionář 
Místo poskytování sociální 
služby: Rychnov nad Kněžnou, pro občany obce s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí 

Záměry pro období realizace 
plánu  

Údaje o kapacitě a financování 
služby za roky: 

2015 2016 Předpoklad 2017 P ředpoklad 2018 

Kapacita 11 9 11 11 
Celkové náklady: 3 187 685 3 413 323 3 615 000 3 671 000 

Z toho MPSV 1 454 000 1 830 000 1 730 000 1 816 000 
Královéhradecký kraj 305 000 0 0 0 

město Kostelec nad Orlicí 0 0 0 0 
město Týniště nad Orlicí 0 0 0 0 

ostatní obce v území ORP 30 000 72 000 130 000 150 000 
Obce mimo území ORP 4 500 0 7 000 5 000 

úhrady uživatelů 893 821 1 073 743 1 150 000 1 100 000 
zdravotní pojišťovny 0 62 530 160 000 150 000 

ostatní 500 364 375 050 438 000 450 000 

 

 

Poskytovatel: Péče o duševní zdraví, z.s., region Pardubice, st ředisko Rychnov nad 
Kněžnou 

Název služby: Sociální rehabilitace  
Druh sociální služby: § 70 sociální rehabilitace 
Místo poskytování sociální 
služby: 

Rychnov nad Kněžnou, pro občany obce s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí 

Záměry pro období realizace 
plánu: Multitým, chráněné bydlení 

Údaje o kapacitě a financování 
služby za roky: 2015 

2016 (navýšení 
úvazků přímé péče 

z 3,5 na 5,5) 
Předpoklad 2017 P ředpoklad 2018 

Kapacita 30 30 30 30 
Celkové náklady: 2 064 371 3 074 404 3 366 000 3 525 000 

Z toho MPSV 346 500 0 0 0 
Královéhradecký kraj 25 000 0 0 0 

město Kostelec nad Orlicí 20 000 15 000 25 000 25 000 
město Týniště nad Orlicí 0 0 0 0 

ostatní obce v území ORP 0 0 0 0 
úhrady uživatelů 0 0 0 0 

zdravotní pojišťovny 0 0 0 0 
Ostatní, včetně IP služby 

prevence 1  672 871 3 059 404 3 341 000 3 500 000 
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Poskytovatel: HEWER – občanské sdružení  
Název služby: Osobní asistence  
Druh sociální služby: § 39 osobní asistence 
Místo poskytování sociální 
služby: Území obce s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí 

Záměry pro období realizace 
plánu: 

 

Údaje o kapacitě a financování 
služby za roky: 

2015 2016 Předpoklad 2017 P ředpoklad 2018 

Kapacita 8 10 10 10 
Celkové náklady: 339 000 358 000 360 000 360 000 

Z toho MPSV 47 975 114 570 67 500 67 500 
Královéhradecký kraj 53 025 19 430 67 500 67 500 

město Kostelec nad Orlicí 10 000 20 000 20 000 20 000 
město Týniště nad Orlicí 5 000 0 0 0 

ostatní obce v území ORP 0 0 0 0 
úhrady uživatelů 223 000 204 000 205 000 205 000 

zdravotní pojišťovny 0 0 0 0 
Ostatní, včetně IP služby 

prevence 0 0 0 0 

 
 

Poskytovatel: Oblastní charita Červený Kostelec  
Název služby: Domov sv. Josefa  
Druh sociální služby: § 48 Domov pro osoby se zdravotním postižením (roztroušená skleróza) 
Místo poskytování sociální 
služby: 

Domov sv. Josefa Žireč, Dvůr Králové 

Záměry pro období realizace 
plánu: 

Od 1. 12. 2015 kapacita 29 l ůžek  

Údaje o kapacitě a financování 
služby za roky: 

2015 2016 Předpoklad 2017  Předpoklad 2018  

Kapacita 14 29 29 29 
Celkové náklady: 14 172 410 24 745 456 26 032 000 26 800 000 

Z toho MPSV 5 600 000 10 715 000 10 710 000 11 200 000 
Královéhradecký kraj 6 919 504 567 700 000 700 000 

město Kostelec nad Orlicí  (10 000 na celý DSJ) 10 000 10 000 
město Týniště nad Orlicí     

ostatní obce v území ORP     
úhrady uživatelů 3 204 789 6 351 306 6 700 000 6 800 000 

zdravotní pojišťovny 1 455 341 2 972 875 3 100 000 3 500 000 
Ostatní, včetně IP služby 

prevence 
3 905 361 4 201 708 4 812 000 4 590 000 

 
 

Poskytovatel: Oblastní charita Červený Kostelec  
Název služby: Domov sv. Josefa  
Druh sociální služby: § 44 Odlehčovací pobyt (roztroušená skleróza) 
 Místo poskytování sociální 
služby: 

Domov sv. Josefa Žireč, Dvůr Králové 

Záměry pro období realizace 
plánu: 

Od 1. 12. 2015 kapacita 29 l ůžek 

Údaje o kapacitě a financování 
služby za roky: 

2015 2016 Předpoklad 2017  Předpoklad 2018  

Kapacita 7  29 29 29 
Celkové náklady: 4 931 799 12 042 691 13 783 000 14 200 000 

Z toho MPSV 2 739 000 4 047 000 5 538 600 5 900 000 
Královéhradecký kraj 2 768 2 140 567 2 200 000 2 200 000 

město Kostelec nad Orlicí  (10 000 na celý DSJ)  10 000 
město Týniště nad Orlicí     

ostatní obce v území ORP     
úhrady uživatelů 876 558 1 564 995 1 900 000 1 900 000 

zdravotní pojišťovny 585 238 486 683 1 300 000 1 500 000 
Ostatní, včetně IP služby 

prevence 
728 235 3 803 446 2 844 400 2 690 000 
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Související služby pro zdravotn ě postižené  
 

Poskytovatel: 
Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením  Královéhradeckého 
kraje, o.p.s.,  

Název služby: odborné sociální poradenství 
Druh sociální služby: § 37 sociální poradenství 

Místo poskytování sociální 
služby: 

Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, Regionální pracoviště 
Rychnov nad Kněžnou, Palackého 694, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

Záměry pro období realizace 
plánu 

Poskytování služeb základního a odborného sociálního poradenství, půjčování kompenzačních 
pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, zprostředkování odborných konzultací, pomoc při 
uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí. Přední bude udržení stávající nabídky služeb a 
její rozvoj. Plánování akcí a spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb, které pomohou 
zvýšení integrace osob se zdravotním postižením. 

Údaje o kapacitě a financování 
služby za roky: 

2015 2016 Předpoklad 2017 P ředpoklad 2018 

Kapacita 5 klientů/den ambul. 5 klientů/den ambul. 5 klientů/den ambul. 5 klientů/den ambul. 

Celkové náklady: 547.857,- 573.949,- 598.000,- 628.000,- 

Z toho MPSV 492.763,- 534.217,- 550.000,- 580.000,- 

Královéhradecký kraj 36.394,- 20.163,- 30.000,- 30.000,- 

město Kostelec nad Orlicí 2.000,- 2.000,- 0 2.000,- 

město Týniště nad Orlicí 0 0 0 0 

ostatní obce v území ORP 12.000,- 12.000,- 10.000,- 12.000,- 

úhrady uživatelů 0 0 0 0 

zdravotní pojišťovny 0 0 0 0 

ostatní 4.700,- 5.569,- 8.000,- 4.000,- 

Další poskytované služby 

Půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, včetně 
poskytování informací o možnostech získání těchto pomůcek. Prodej kompenzačních pomůcek pro 
osoby se sluchovým postižením, včetně jejich instalace v domácích podmínkách. Prodej baterií a 
koncovek do naslouchacích aparátů. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí. Sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením zajišťované 
externím právníkem. Zprostředkování odborných konzultací v oblasti architektonických bariér a 
přístupnosti objektů veřejného a kulturního charakteru. Informace o činnosti jiných občanských sdružení 
zdravotně postižených. 

 

k bodu Kapacita: Úpravy vzešlé z připomínek v rámci projektu "Plánování rozvoje sociálních služeb města a regionu Rychnov 
nad Kněžnou CZ.1.04/3.1.03/78.00054" pozměnily možnosti kapacity naší služby. Z celé pracovní doby 8hod. denně bychom 
měli mít 60% přímé poradenské činnosti a 40% administrativní práce a další činnosti. To odpovídá při 8hod. pracovní době 4,8 
hod. přímé poradenské činnosti a 3,2 hod. administrativní práce a další činnosti. Při 5 osobách na den, bychom s každým klientem 
měli strávit 58 min.  

V průběhu let 2013 až do poloviny roku 2014 poskytla naše organizace své služby 19 občanům s trvalým bydlištěm v Kostelci 
nad Orlicí a dalším 8, kteří žijí v obcích a městech, jež do působnosti města Kostelec n/O. spadají. Jedná se především o 
Doudleby, Častolovice, Týniště, nebo Vrbici a Chleny. Z uvedených čísel vyplývá, že naši organizaci využívají i lidé z přilehlých 
měst, nejen ze sídelního města pobočky organizace. Za uplynulý rok naši pomoc vyhledalo 235 klientů, kteří nás kontaktovali 
celkem 380krát. 

 

 

Poskytovatel: Centrum pro d ětský sluch Tamtam, o.p.s.  
Název služby: Raná péče Čechy  

Druh sociální služby: 
§ 54 Raná péče 

Místo poskytování sociální 
služby: 

Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky   
Rodiny klientů 

Záměry pro období realizace 
plánu 

Poskytování terénní konzultační činnosti rodinám s dětmi se sluchovým postižením ve věku od 0 do 7 
let. Podpora fungování rodiny a vývoje dítěte.  

Údaje o kapacitě a financování 
služby za roky: 

2015 2016 Předpoklad 2017 P ředpoklad 2018 

Kapacita 0 0 1 1 

Celkové náklady: 
Preventivní služby jsou 

poskytovány na 
základě žádosti klientů. 

 
V případě zájmu je 

kapacita pro klienty v 
rozsahu dle potřeby. 

V případě zájmu je 
kapacita pro klienty v 
rozsahu dle potřeby. 

Z toho MPSV 0 0 37300 37300 
Královéhradecký kraj 0 0 5900 5900 
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město Kostelec nad Orlicí 0 0 0 0 
město Týniště nad Orlicí 0 0 0 0 

ostatní obce v území ORP 0 0 0 0 
Obce mimo ORP 0 0 600 600 
úhrady uživatelů 0 0 0 0 

Dotace EU 0 0 0 0 
Ostatní, včetně IP služby 

prevence 0 0 1100 1100 

 
 

Poskytovatel: Centrum pro d ětský sluch Tamtam, o.p.s.  
Název služby: Sociáln ě aktiviza ční služby pro rodiny s  dětmi  

Druh sociální služby: 
§ 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Místo poskytování sociální 
služby: 

Chemiků čp. 129, 530 09 Pardubice 2 
Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky   

Záměry pro období realizace 
plánu 

Širší nabídka socioterapeutických setkání rodin s dětmi do 18 let, v nichž jeden ze členů má sluchové 
nebo kombinované postižení. Realizace letního intenzivního týdenního kurzu pro děti se sluchovým a 
kombinovaným postižením. Víkendový pobyt pro uživatele Sociálně aktivizační služeb. Personální 
stabilizace týmu.  

Údaje o kapacitě a financování 
služby za roky: 

2015 2016 Předpoklad 2017 P ředpoklad 2018 

Kapacita 0 0 1 1 

Celkové náklady: 
Preventivní služby jsou 

poskytovány na 
základě žádosti klientů. 

 
V případě zájmu je 

kapacita pro klienty v 
rozsahu dle potřeby. 

V případě zájmu je 
kapacita pro klienty v 
rozsahu dle potřeby. 

Z toho MPSV 0 0 36300 36300 
Královéhradecký kraj 0 0 3900 3900 

město Kostelec nad Orlicí 0 0 0 0 
město Týniště nad Orlicí 0 0 0 0 

ostatní obce v území ORP 0 0 0 0 
Obce mimo ORP 0 0 0 0 
úhrady uživatelů 0 0 120 120 

Dotace EU 0 0 0 0 
Ostatní, včetně IP služby 

prevence 0 0 1700 1700 

 
 

Poskytovatel: Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o.p.s.  
Název služby: odborné sociální poradenství 
Druh sociální služby: § 37 sociální poradenství 
Místo poskytování sociální 
služby: 

Milady Horákové 504, 500 06 Hradec Králové 

Záměry pro období realizace 
plánu 

Poskytování služeb základního a odborného sociálního poradenství osobám se sluchovým postižením 
na profesionální úrovni. Poskytování služby ambulantní i terénní formou, půjčování speciálních 
kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením. 

Údaje o kapacitě a financování 
služby za roky: 

2015 2016 Předpoklad 2017 P ředpoklad 2018 

Kapacita 15 klientů/den 15 klientů/den 15 klientů/den 15 klientů/den 
Celkové náklady: 729 471 Kč 791 355 Kč 875 321 Kč 1106 700 Kč 

Z toho MPSV 622 000 Kč 702 000 Kč 702 000 Kč 915 000 Kč 
Královéhradecký kraj 24 408 Kč 0 73 000 Kč 0 

město Kostelec nad Orlicí 0 0 0 0 
město Týniště nad Orlicí 0 0 0 0 

ostatní obce v území ORP 0 0 0 0 
úhrady uživatelů 0 0 0 0 

zdravotní pojišťovny 0 0 0 0 
Ostatní (město HK, další obce, 

vlastní zdroje) 83 063 Kč 89 355 Kč 100 321 Kč 191 700 Kč 

 
 

Poskytovatel: Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o.p.s.  
Název služby: odborné sociální poradenství 
Druh sociální služby: § 56 tlumočnické služby 
Místo poskytování sociální 
služby: Milady Horákové 504, 500 06 Hradec Králové 

Záměry pro období realizace 
plánu 

Poskytování tlumočnických služeb osobám se sluchovým postižením po celém Královéhradeckém kraji 
(terénní forma), rozvoj služby, navýšení personálních kapacit. Udržení profesionální úrovně kvality 
služeb. 



47 
 

Údaje o kapacitě a financování 
služby za roky: 

2015 2016 Předpoklad 2017 P ředpoklad 2018 

Kapacita 8 klientů/den 8 klientů/den 8 klientů/den 8 klientů/den 
Celkové náklady: 448 000 Kč 418 115 Kč 535 390 Kč 807 200 Kč 

Z toho MPSV 363 000 Kč 353 000 Kč 349 000 Kč 695 000 Kč 
Královéhradecký kraj 50 000 Kč 0 118 610 Kč 0 

město Kostelec nad Orlicí 0 0 0 0 
město Týniště nad Orlicí 0 0 0 0 

ostatní obce v území ORP 0 0 0 0 
úhrady uživatelů 0 0 0 0 

zdravotní pojišťovny 0 0 0 0 
Ostatní (město HK, další obce, 

vlastní zdroje)  35 000 Kč 65 115 Kč 67 780 Kč 112 200 Kč 

 
 
Svaz postižených civiliza čními chorobami v ČR, o. s., základní organizace v Kostelci nad Orlicí  

Rok 2015 2016 Předpoklad 2017 P ředpoklad 2018 

Příspěvek města Kostelec nad 
Orlicí 25 000,- 19 000,-  19 000,- 25 000,- 

 
 

Služby pro rodiny s d ětmi 
Poskytovatel: Salinger, z. s. - Hradec Králové  
Název služby: Triangl – sanace rodiny  
Druh sociální služby: § 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

Místo poskytování sociální 
služby: 

V rodinách klientů 

Záměry pro období realizace 
plánu 

 

Údaje o kapacitě a financování 
služby za roky: 

2015 2016 Předpoklad 2017 P ředpoklad 2018 

Kapacita     
Celkové náklady:     

Z toho MPSV     
Královéhradecký kraj     

město Kostelec nad Orlicí 0 0 0  
město Týniště nad Orlicí     

ostatní obce v území ORP     
Obce mimo ORP     
úhrady uživatelů     

Dotace EU     
Ostatní, včetně IP služby 

prevence 
    

 

Poskytovatel: Salinger, z. s. - Hradec Králové  
Název služby: Stopa čápa – náhradní rodinná pé če 
Druh sociální služby: Sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi 

Místo poskytování sociální 
služby: 

V rodinách klientů 

 Financováno z ESF 
Údaje o kapacitě a financování 
služby za roky: 

2015 2016 Předpoklad 2017 P ředpoklad 2018 

Kapacita     
Celkové náklady:     

Z toho MPSV     
Královéhradecký kraj     

město Kostelec nad Orlicí 0 10 000 10 000 10 000 
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Poskytovatel: 
Mateřské centrum Cvr ček z. s. – Kostelec nad Orlicí 
 

Název služby: 
Mateřské centrum Cvr ček z. s., Kostelec nad Orlicí 
 

Druh sociální služby: Mateřské centrum  
Místo poskytování sociální 
služby: Příkopy 530, Kostelec nad Orlicí 

Záměry pro období realizace 
plánu: 

Poskytování prorodinných služeb, poradenství, osvěta, podněcování zapojování občanů (členů) do 
občanské společnosti – účast na veřejném dění v obci; rozšíření vzdělávacích a osvětových aktivit 
zaměřených na rodiny s malými dětmi a prevenci negativních jevů v rodině – aktivní rodičovství, 
rodičovské kompetence, zdravotní a finanční gramotnost, rovné příležitosti, zvyšování kvalifikace, 
návrat žen po RD na trh práce, programy zaměřené na zapojování dětí do kolektivu,…  

Údaje o kapacitě a financování 
služby za roky: 

2015 2016 Předpoklad 2017 P ředpoklad 2018 

Kapacita: 53 + 60 dětí 114 114 114 
Celkové náklady: 426 500 261 000 335 700 335 700 

Z toho MPSV 222 000 130 000 179 000 179 000 
Královéhradecký kraj 69 000  32 000 32 000 

město Kostelec nad Orlicí 108 000 106 000 100 000 100 000 
město Týniště nad Orlicí     

ostatní obce v území ORP     
úhrady uživatelů 20 000 18 000 18 000 18 000 

zdravotní pojišťovny     
ostatní 7 500 6 700 6 700 6 700 

 

 

Poskytovatel: Oblastní charita Hradec Králové  
Název služby: Středisko rané pé če Sluní čko  

Druh sociální služby: 
Raná péče 

Místo poskytování sociální 
služby: 

Královéhradecký kraj 

Záměry pro období realizace 
plánu 

Bylo rozšířeno poskytování služeb pro rodiny s dětmi se zrakovým postižením. Nově realizujeme 
psychologickou podporu rodiny ve spolupráci s Nadačním fondem Avast. Proběhlo stěhování do 
komerčních prostor: třída Karla IV. 1222, HK, z důvodu prodeje nemovitosti Statutárního města HK 

Údaje o kapacitě a financování 
služby za roky: 

2015 2016 Předpoklad 2017 P ředpoklad 2018 

Kapacita 95 100 100 100 
Celkové náklady: 3306387 3634083 3844524 3844524 

Z toho MPSV 2022000 2734000 2289000 2800000 
Královéhradecký kraj 544000    

město Kostelec nad Orlicí 0 25000 30000 30000 
město Týniště nad Orlicí     

ostatní obce v území ORP     
Obce mimo ORP 336000 655000 299000 400000 
úhrady uživatelů 0 0 0 0 

Dotace EU     
Ostatní, včetně IP služby 

prevence 344132 
195083 

 300000 300000 

 
 

Poskytovatel: Cema Žamberk, z. ú. 
 

Název služby: Domov na skalách - Azylový d ům pro matky s d ětmi  
Druh sociální služby: § 57 Azylový dům 
Místo poskytování sociální 
služby: 

Žamberk  

Záměry pro období realizace 
plánu: 

 

Údaje o kapacitě a financování 
služby za roky: 

2015 2016 Předpoklad 2017  Předpoklad 2018  

Kapacita:     
Celkové náklady:  3 724 000 4 185 000 4 300 000 

Z toho MPSV  0 0  0 
Královéhradecký kraj 0 0 0  0 

město Kostelec nad Orlicí 0 27 000 25 000 25 000 
město Týniště nad Orlicí 0 0 0 0 
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ostatní obce v území ORP 50 000 50 000 50 000 50 000 
úhrady uživatelů 708 000 700 000 652 000 630 000 

zdravotní pojišťovny 0 0 0 0 
ostatní 3 252 000 1 947 000 3 458 000 3 595 000 

 
 

Poskytovatel: Cema Žamberk, z. ú. 
 

Název služby: Krizová pomoc  – Domov na skalách  
Druh sociální služby:  
Místo poskytování sociální 
služby: 

Žamberk  

Záměry pro období realizace 
plánu: 

 

Údaje o kapacitě a financování 
služby za roky: 

2015 2016 Předpoklad 2017  Předpoklad 2018  

Kapacita:     
Celkové náklady: 573 000 569 000 579 000 600 000 

Z toho MPSV 0 0 0 0 
Královéhradecký kraj 0 0 0 0 

město Kostelec nad Orlicí 0 0 5 000 5 000 
město Týniště nad Orlicí 0 0 0 0 

ostatní obce v území ORP 13 500 14 000 14 000 14 000 
úhrady uživatelů 0  0  0 0 

zdravotní pojišťovny 0 0 0 0 
ostatní 573 000 555 000 560 000 581 000 

 

Poskytovatel: Cema Žamberk, z. ú. 
 

Název služby: Dům na půli cesty  
Druh sociální služby:  
Místo poskytování sociální 
služby: 

Žamberk  

Záměry pro období realizace 
plánu: 

 

Údaje o kapacitě a financování 
služby za roky: 

2015 2016 Předpoklad 2017  Předpoklad 2018  

Kapacita:     

Celkové náklady: 1 605 000 1 418 000 1 559 000 1 640 000 
Z toho MPSV 0 0 0  0 

Královéhradecký kraj 0 0 0 0 
město Kostelec nad Orlicí 0 0 0 0 

město Týniště nad Orlicí 0 0 0 0 
ostatní obce v území ORP 10 000 10 000 10 000 10 000 

úhrady uživatelů 212 000 248 000 254 000 250 000 
zdravotní pojišťovny 0 0 0 0 

ostatní  1 383 000 116 000 1 295 000 1 380 000 

 

Poskytovatel: Perinatální hospic Dít ě v srdci, z. S.  
Název služby: Dítě v srdci  
Druh sociální služby: Domácí hospicová péče 
Místo poskytování sociální 
služby: Královehradecký kraj 

Záměry pro období realizace 
plánu 

1. Komplexní péče o celou rodinu očekávající dítě s život limitující diagnózou. Podpora rodin, 
které se rozhodnou své dítě donosit, porodit a nechat zemřít přirozenou cestou. 

2. Zajištění psychické podpory rodin po potratech a indukovaných porodech. 

3. Poskytnutí pomoci od okamžiku stanovení fatální diagnózy, během celého těhotenství, 
při porodu a během následné péče o dítě do doby, než zemře. 

4. Zajištění tvorby vzpomínkových předmětů a memory boxů. 

5. Podpora rodiny ve fázi truchlení. 

6. Podpora vytváření multidisciplinárních týmů obsahujících duly, porodní asistentky, zdravotní 
sestry, gynekology, neonatology, pediatry, psychology a psychoterapeuty, sociální 
pracovnice, duchovní, kaplany a poradce v truchlení. 
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7. Šíření programu perinatální hospicové péče do povědomí široké veřejnosti. 

8. Snaha implementovat tento program jako běžnou součást zdravotnictví, tedy samozřejmou 
a aktivně nabízenou možnost rozhodnout se pro pokračování těhotenství i po stanovení život 
limitující diagnózy dítěte. 

9. Pořádání školení a seminářů na téma perinatální hospicové péče a podpory rodičovských 
kompetencí pro doprovázející osoby, laiky i zdravotníky. 

10. Vybudování sítě spolupracujících organizaci k zajištění perinatální hospicové péče 
celorepublikově. 

Údaje o financování služby za 
roky: 

2015 2016 Předpoklad 2017  Předpoklad 2018  

Kapacita Služba 
se 

formuje, 
zatím 

neposky
tována 

 8 pacientů + rodiny 
15 klientů dlouhodobější 
poradenství 
(+32 klientů vzdělávání) 

22 pacientů + rodiny 
35 klientů dlouhodobé 
poradenství, 
21 klientů jednorázová 
podpora 
(+cca 300 klientů 
vzdělávání) 

40 pacientů + rodiny 
40 klientů dlouhodobé 
poradenství, 
40 klientů jednorázová 
podpora 
(+300 klientů vzdělávání) 

Celkové náklady:  Nevyčísleny, služba 
poskytována na bázi 

dobrovolnické činnosti 

48 000 Kč, 
velká část nákladů 

nevyčíslena, poskytnuta v 
rámci dobrovolnictví 

 

Z toho MPSV  x x  
Královéhradecký kraj    65 000   

město Kostelec nad Orlicí  x x 24 000 
město Týniště nad Orlicí  x x  

ostatní obce v území ORP  x x  
úhrady uživatelů  Služba je zdarma Služba je zdarma Služba je zdarma 

zdravotní pojišťovny  x x x 
ostatní  x 10 000 Kč psychoterapeut 10 000 Kč psychoterapeut 

 

Sociální služby pro osoby ohrožené sociálním vylou čením a v nep říznivé sociální 
situaci 

 

Poskytovatel: Laxus z.ú  

Název služby: 
Centrum terénních program ů Královéhradeckého kraje  
(Terénní program pro uživateli drog a jejich blízké ) 

Druh sociální služby: § 69 terénní programy 
Místo poskytování sociální 
služby: Kostelec nad Orlicí, Týniště nad Orlicí 

Záměry pro období realizace 
plánu 

Poskytovat terénní služby zaměřené na problémové uživatele drog ve stejném rozsahu jako 
v předchozích letech. Spolupráce s poradenským pracovištěm Ambulantního centra Laxus v Hradci 
Králové. 

Údaje o kapacitě a financování 
služby za roky: 

2015 2016 Předpoklad 2017 P ředpoklad 2018 

Kapacita 15 klientů za týden 15 klientů za týden 15 klientů za týden 15 klientů za týden 
Celkové náklady: 4.731.000 4.313.000 3.210.000 3.365.000 

Z toho MPSV 2.787.000 0 0 0 
Královéhradecký kraj 985.000 3.363.000 2.311.000 2.410.000 

město Kostelec nad Orlicí 25.000 30.000 35.000 35.000 
město Týniště nad Orlicí 0 0 0 0 

ostatní obce v území ORP 0 0 0 0 
Obce mimo ORP 395.000 390.000 300.000 320.000 
úhrady uživatelů 0 0 0 0 

zdravotní pojišťovny 0 0 0 0 
Ostatní, včetně IP služby 

prevence 
539.000 530.000 564.000 600.000 

 

 

Poskytovatel: Aufori, o. p. s.  
Název služby: Terénní program a monitoring sociáln ě rizikových oblastí v obci  
Druh sociální služby: §69 Terénní program 
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Místo poskytování sociální 
služby: V přirozeném prostředí uživatelů a zájemců o službu 

Záměry pro období realizace 
plánu: 

Během roku 2017 a 2018 bude i nadále docházet k působení terénních pracovníků na 
Kostelecku. Na Kostelecku bude prováděna depistážní činnosti s cílem identifikovat místa 
ohrožena výskytem sociálně patologických jevů. Zároveň budou terénní pracovníci 
spolupracovat s uživateli služby na řešení jejich situace. I nadále je cílem zachovat kontaktní 
místo poskytování služby v Kostelci nad Orlicí. 

Údaje o kapacitě a financování 
služby za roky: 

2015 2016 
 

Předpoklad 2017  
 

Předpoklad 2018  
 

Kapacita: 12 24 24 24 

Celkové náklady: 2 444 320 
(488 864) 

4 430 424 (902 084) 4 471 000 (906 200) 4 471 000 (906 200) 

Z toho MPSV 0 0 0 0 

Královéhradecký kraj 1 234 144 
(246 829) 

0 0 0 

město Kostelec nad Orlicí 0 20 000 15 000 15 000 
město Týniště nad Orlicí 0 0 0 0 

ostatní obce v území ORP 0 0 0 0 
úhrady uživatelů 0 0 0 0 

zdravotní pojišťovny 0 0 0 0 
Ostatní= KHK – Individuální 

projekt 
1 210 176 
(242 035) 4 410 424 (882 084) 4 456 000 (891 200) 4 456 000 (891 200) 

 
Pozn. První číslo reprezentuje náklady na službu v celém Královéhradeckém kraji, číslo v závorce 
reprezentuje poměrné náklady na oblast Kostelecka. 
V roce 2015 byla služba poskytována v měsících červen – prosinec. 

Poskytovatel: Občanské poradenské st ředisko, o. p. s.  
Název služby: Občanská poradna Náchod, kontaktní místo Kostelec nad Orlicí  
Druh sociální služby: Odborné sociální poradenství 
Místo poskytování sociální 
služby: 

Příkopy 530, Kostelec nad Orlicí 

Záměry pro období realizace 
plánu: 

Občanská poradna je určena lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, nebo jim taková situace hrozí. 
Služba je určená těm, kteří si nemohou pomoci sami, např. z důvodu věku, zdravotních problémů, pro 
krizovou životní a sociální situaci, nedostatek informací, financí, nebo dovedností. Poskytujeme také 
poradenství obětem trestných činů. Služba je bezplatná. 

Údaje o kapacitě a financování 
služby za roky: 

2015 2016 Předpoklad 2017  Předpoklad 2018  

Kapacita: 5 klientů za den (každý 
sudý pátek) 

5 klientů za den (každý 
sudý pátek) 

5 klientů za den 
(každý sudý pátek) 

5 klientů za den (každý 
sudý pátek) 

Celkové náklady: 670 687 639 000 805 070 900 020 
Z toho MPSV 444 000 543 000 613 900 720 000 

Královéhradecký kraj 173 000 20 000 116 170 90 020 
město Kostelec nad Orlicí 0 21 000 25 000 30 000 

město Týniště nad Orlicí 0 0 0 0 
ostatní obce v území ORP 53 000 55 000 50 000 60 000 

úhrady uživatelů 0 0 0 0 
zdravotní pojišťovny 0 0 0 0 

ostatní 687 0 0 0 
Poskytovatel: Oblastní charita Hradec Králové  
Název služby: Dům matky Terezy Hradec Králové  
Druh sociální služby: Noclehárna 
Místo poskytování sociální 
služby: Hradec Králové  

Záměry pro období realizace 
plánu 

Z důvodu zvyšování počtu žen na ulici plánujeme navýšení kapacity noclehárny pro tyto ženy. 

Údaje o kapacitě a financování 
služby za roky: 

2015 2016 Předpoklad 2017 P ředpoklad 2018 

Kapacita 40-65 40-65 lůžek (v zimním 
období) 

40-65 40-65 

Celkové náklady: 4549446 4488215 4680015 4680015 
Z toho MPSV 3108000 3127000 2542000 3000000 

Královéhradecký kraj  24000   
město Kostelec nad Orlicí     

město Týniště nad Orlicí     
ostatní obce v území ORP     

Obce mimo území ORP 815000 723000 741000 800000 
úhrady uživatelů 495160  500000 500000 

zdravotní pojišťovny     
ostatní 165279 614215 40000 40000 
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Poskytovatel: Oblastní charita Hradec Králové  
Název služby: Dům matky Terezy Hradec Králové  
Druh sociální služby: Azylové domy 
Místo poskytování sociální 
služby: Hradec Králové 

Záměry pro období realizace 
plánu 

 

Údaje o kapacitě a financování 
služby za roky: 

2015 2016 Předpoklad 2017 P ředpoklad 2018 

Kapacita 32 32 32 32 
Celkové náklady: 4846361  4430171 4637000 4637000 

Z toho MPSV 344000    
Královéhradecký kraj ( a IP) 2656637 2669791 2669791 2669791 

město Kostelec nad Orlicí     
město Týniště nad Orlicí     

ostatní obce v území ORP     
Obce mimo území ORP  734000 690000 800000 

úhrady uživatelů 1002095 1026380 1000000 1000000 
zdravotní pojišťovny     

ostatní 23629    
 
 
 

 

Poskytovatel: Oblastní charita Hradec Králové  
Název služby: Dům matky Terezy Hradec Králové  
Druh sociální služby: Nízkoprahové denní centrum 
Místo poskytování sociální 
služby: 

Hradec Králové a okolí 

Záměry pro období realizace 
plánu  

Údaje o kapacitě a financování 
služby za roky: 

2015 2016 Předpoklad 2017 P ředpoklad 2018 

Kapacita 30/10 30/ terén 10 klientů 30/ terén 10 klientů 30/ terén 10 klientů 
Celkové náklady: 2158105 2724128 3151290 3151290 

Z toho MPSV 474000    
Královéhradecký kraj (a IP) 100000 2204380 2204383 2204383 

město Kostelec nad Orlicí     
město Týniště nad Orlicí     

ostatní obce v území ORP 384000    
Obce mimo území ORP  445000 623000 700000 

úhrady uživatelů 61345 74748 55000 55000 
zdravotní pojišťovny     

ostatní 31453    

 

 

Poskytovatel: Oblastní charita Hradec Králové  
Název služby: Dům matky Terezy Hradec Králové  
Druh sociální služby: Sociální rehabilitace 
Místo poskytování sociální 
služby: Hradec Králové 

Záměry pro období realizace 
plánu  

Údaje o kapacitě a financování 
služby za roky: 

2015 2016 Předpoklad 2017 P ředpoklad 2018 

Kapacita 30 30 30 30 
Celkové náklady: 2192702 2481276 2620454 2620454 

Z toho MPSV 164000    
Královéhradecký kraj (a IP) 1647859 1975196 1975198 1975198 

město Kostelec nad Orlicí     
město Týniště nad Orlicí     

ostatní obce v území ORP 350000 350000 389000 450000 
Obce mimo území ORP     

úhrady uživatelů     
zdravotní pojišťovny     

ostatní 30843 156080 
 160000 195256 
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Poskytovatel: Oblastní charita Hradec Králové  
Název služby: Interven ční centrum  
Druh sociální služby: Intervenční centra 
Místo poskytování sociální 
služby: Hradec králové, Královéhradecký kraj 

Záměry pro období realizace 
plánu 

 

Údaje o kapacitě a financování 
služby za roky: 

2015 2016 Předpoklad 2017 P ředpoklad 2018 

Kapacita 12 intervencí/2 terén 12 intervencí/2 terén 12 intervencí/2 terén 12 intervencí/2 terén 

Celkové náklady: 2393115 2392824 
 2428300 2428300 

Z toho MPSV 412000    
Královéhradecký kraj (IP) 1804743 2289824 2289825 2289825 
město Kostelec nad Orlicí     

město Týniště nad Orlicí     
ostatní obce v území ORP     

Obce mimo území ORP 100000 103000 105000 138475 
úhrady uživatelů     

zdravotní pojišťovny     
ostatní 76372    

 

Poskytovatel: Oblastní charita Hradec Králové  
Název služby: Poradna pro lidi v tísni  
Druh sociální služby: Odborné sociální poradenství 
Místo poskytování sociální 
služby: Hradec Králové 

Záměry pro období realizace 
plánu  

Údaje o kapacitě a financování 
služby za roky: 

2015 2016 Předpoklad 2017 P ředpoklad 2018 

Kapacita 32 intervencí 
3 klienti /1 terén 

minimální okamžitá 
kapacita 

3 klienti /1 terén 
minimální okamžitá 

kapacita 

3 klienti /1 terén 
minimální okamžitá 

kapacita 

Celkové náklady: 
1713697 

 1814681 2102000 2102000 

Z toho MPSV 1165000 1357000 1331000 1500000 
Královéhradecký kraj 174000 32000   

město Kostelec nad Orlicí     
město Týniště nad Orlicí     

ostatní obce v území ORP     
Obce mimo území ORP 248000 259000 241000 452000 

úhrady uživatelů     
zdravotní pojišťovny     

ostatní 126697 166681 150000 150000 
 
  
Poskytovatel: Oblastní charita Hradec Králové  
Název služby: Domov pro matky s d ětmi  
Druh sociální služby: Azylové domy 
Místo poskytování sociální 
služby: Hradec Králové 

Záměry pro období realizace 
plánu 

 

Údaje o kapacitě a financování 
služby za roky: 

2015 2016 Předpoklad 2017 P ředpoklad 2018 

Kapacita 64 64 64 64 
 

Celkové náklady: 9671800 9217047 9896700 9896700 
Z toho MPSV 690000    

Královéhradecký kraj ( a IP) 6112996 6111552 6111552 6111552 
město Kostelec nad Orlicí     

město Týniště nad Orlicí     
ostatní obce v území ORP     

Obce mimo území ORP 1860000 1912000 1821000 2000000 
úhrady uživatelů 891140 825127 890000 900000 

zdravotní pojišťovny     
ostatní 117664    
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Související služby   

Diakonie Broumov 

Rok 2015 2016 Předpoklad 2017  Předpoklad 2018  
Příspěvek města Kostelec nad 
Orlicí 0 0 0 0 

 

 

Občanské sdružení Čhavengre Jilo – volnočasové aktivity 

Rok 2015 2016 Předpoklad 2017  Předpoklad 2018  
Příspěvek města Kostelec nad 
Orlicí 

Nešlo z rozpočtu OSV Nešlo z rozpočtu OSV 40 000 40 000 

 

 

 

Doučovací kroužek pro děti ze sociálně slabých rodin se špatným prospěchem na ZŠ 

Rok 2015 2016 Předpoklad 2017  Předpoklad 2018  
Příspěvek města Kostelec nad 
Orlicí 

DPP pro lektora – Organizačně správní odbor 

 

Ubytování pro osoby bez p řístřeší a pro osoby sociáln ě slabé: 
Týniště nad Orlicí - ubytovna pro sociálně slabé 
Čestice – ubytovna pro sociálně slabé 
Kostelec nad Orlicí – 2x ubytovna  
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Popis sociálních služeb a služeb navazujících 

 

Součástí Plánu sociálních služeb je i popis jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb a 

služeb navazujících, které jsou dostupné na Kostelecku.  

 

Informace jsou rozdělené podle cílových skupin takto: 

A.  Sociální služby pro seniory 
Související služby pro seniory 

B. Sociální služby pro zdravotně postižené osoby 

Související služby pro zdravotně postižené osoby 

C. Služby pro rodiny s dětmi 

Související služby pro rodiny s dětmi 

D.  Sociální služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nepříznivé sociální 
situaci  

Související služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nepříznivé 
sociální situaci 
 

 

Naším záměrem je tento popis sociálních služeb vydat, jako Adresář v počtu 4 000 kusů výtisků 

v roce 2018 - 2019 a zdarma distribuován občanům města Kostelec nad Orlicí. Současně by byl 

rozeslán i na obce PO3 Kostelec nad Orlicí.  

Adresář je určený nejenom pro občany, kteří sociální služby potřebují, ale i pro ty, jež pečují o 

osobu, která sociální službu využívá, případně může napomoci i těm, kteří se setkávají s lidmi 

nacházejícími se v nelehké životní situaci. Organizace nejsou řazeny abecedně, ale podle 

okruhu osob (cílová skupina), které jejich služby využívají.  

Dokument byl zpracován na základě podkladů získaných z Registru poskytovatelů sociálních 

služeb Ministerstva práce a sociálních věcí aktuálních k 31. 12. 2017 a za přispění 

poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících, kterým touto cestou děkujeme za 

spolupráci. 
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Základní informace o sociálních službách: 

Podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci 
prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Základní pojmy v oblasti sociálních služeb: 

Sociální služba - je činnost nebo soubor činností zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem 
sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. 

Nepříznivá sociální situace - je oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého 
zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke 
konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou 
činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů. 

Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav - podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než 1 rok 
a omezuje funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb.  

Zdravotní postižení – tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož 
dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby.  

Přirozené sociální prostředí – domácnost osoby, sociální vazby k dalším osobám, se kterými 
sdílí domácnost, a místa, kde osoby pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity.  

Sociální vyloučení – vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj 
zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace. 

Sociální začleňování – zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením 
ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do 
ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve 
společnosti považován za běžný.  

Uživatel (klient) – osoba, která využívá sociální služby 

Poskytovatel – právnická nebo fyzická osoba, která je k této činnosti oprávněna registrací dle 
zákona o sociálních službách.  

 

Sociální služby jsou děleny podle místa poskytování na: 

Terénní služby – poskytují se v přirozeném sociálním prostředí. 

Ambulantní služby – služby, za kterými klient dochází nebo je doprovázen nebo dopravován 
do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování. 

Pobytové služby – jsou poskytovány v zařízeních sociálních služeb a jsou spojené 
s ubytováním. 
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A. SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PRO SENIORY 

 

Název služby: Pečovatelská služba 
Poskytovatel: Město Kostelec nad Orlicí 
Adresa:  Frošova 1414, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
Vedoucí služby: Pavlína Blažková, pověřená vedoucí 
Kontakty:  773 781 188  
E-mail: vedouci@pskostelecno.cz 
Web: www.pskostelecno.cz 
Informace o sociální službě:   
Forma terénní – kapacita 120 klientů 
Forma ambulantní – kapacita 13 klientů 
Cíl služby - Posláním Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí je umožnit osobám, které se 
ocitly v nepříznivé životní situaci, žít co nejdéle běžným a důstojným životem ve vlastním 
sociálním prostředí, podporovat jejich soběstačnost a respektovat jejich svobodnou vůli. 
Cílová skupina klientů – osoby starší 18 let s chronickým onemocněním, se zdravotním 
postižením, senioři 
Věková kategorie – osoby starší 18 let  
 

Název služby: Domovinka - Centrum denních služeb 
Poskytovatel: Město Kostelec nad Orlicí 
Adresa:  Frošova 1414, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
Vedoucí služby: Pavlína Blažková, pověřená vedoucí 
Kontakty:  773 781 188 
E-mail: vedouci@pskostelecno.cz 
Web: www.pskostelecno.cz 
Informace o sociální službě:   
Forma ambulantní – kapacita 9 klientů 
Cíl služby – Cílem služby je pomoci rodině v péči o seniora, osobu se zdravotním postižením 
nebo chronickým onemocněním, v době, kdy jsou ostatní členové rodiny v zaměstnání nebo 
nemohou péči z jiných důvodů zajišťovat. Dále je naší snahou poskytnout pomoc a podporu 
osamělým seniorům a osobám se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním. 
Cílová skupina klientů – osoby starší 18 let s chronickým onemocněním, se zdravotním 
postižením, senioři 
Věková kategorie – osoby starší 18 let  
 
 

Název služby: Pečovatelská služba - Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí 
Poskytovatel: Město Týniště nad Orlicí 
Adresa:  Turkova 785, 517 21 Týniště nad Orlicí  
Vedoucí služby: Bc. Lýdie Plančíková 
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Kontakty:  494 372 290, 603 878 375, 739 850 481, 734 209 119 
E-mail: geriacentrum@gmail.com, pečovatelky.gc@seznam.cz 
Web: www.gc-tyniste.cz 
Informace o sociální službě:   
Forma terénní – kapacita 110 klientů 
Forma ambulantní – kapacita 10 klientů 
Cíl služby - Zajistit podporu nebo pomoc seniorům a osobám zdravotně postiženým při 
zvládání péče o vlastní osobu či domácnost a umožnit jim co nejdéle zůstat doma a zachovat si 
vlastní životní styl. 
Cílová skupina - senioři od 65 let, u kterých došlo ke snížení či ztrátě soběstačnosti a 
schopnosti se postarat o domácnost a svoji vlastní osobu a jejich situace vyžaduje pomoc další 
osoby, osoby se zdravotním postižením od 27 let, u kterých došlo ke snížení či ztrátě 
soběstačnosti a schopnosti se postarat o domácnost a svoji vlastní osobu a jejich situace 
vyžaduje pomoc další osoby žijící v Týništi nad Orlicí a spádových obcích (Petrovice, 
Rašovice, Křivice, Štěpánovsko) a dále v obcích Albrechtice n. Orlicí, Lípa n. Orlicí, Nová Ves, 
Žďár nad Orlicí, Čermná nad Orlicí, které mají uzavřenou Smlouvu o zajišťování a poskytování 
pečovatelské služby. 
 

 
Název služby: Domov pro seniory - Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí 
Poskytovatel: Město Týniště nad Orlicí 
Adresa:  Turkova 785, 517 21 Týniště nad Orlicí 
Vedoucí služby: Mgr. Marie Vacková 
Kontakty:  494 372 290, 494 371 380 
E-mail: geriacentrum@gmail.com,  
Web: www.gc-tyniste.cz 
Informace o sociální službě:   
Forma pobytová – počet lůžek 42 
Cíl služby - Domov pro seniory poskytuje pobytové služby, trvalou podporu a pomoc 
seniorům, která jim už nemůže být zajištěna v jejich přirozeném prostředí i přes veškerou 
pomoc rodiny a terénních služeb. Služba podporuje naše uživatele v udržení si co nejvyšší míry 
soběstačnosti a samostatnosti, tak, aby měli možnost zůstat co nejdéle o svém životě 
rozhodujícími lidmi. 
Cílová skupina - mladší senioři (65 – 80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří nemají dostatek 
fyzických a psychických sil, potřebují trvalou podporu a pomoc druhé osoby. Přednostně jsou 
přijímáni senioři z Týniště nad Orlicí a spádových obcí (Křivice, Rašovice, Petrovice, 
Štěpánovsko), v případě naplnění potřeb Týniště nad Orlicí, přijímáme osoby i z jiných regionů. 

 

Název služby: Domov důchodců Borohrádek 
Poskytovatel: Příspěvková organizace Královéhradeckého kraje 
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Adresa:  Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek  
Vedoucí služby: Mgr. Jindřich Vašíček 
Kontakty:  494 381 234 
E-mail: vasicek@ddborohradek.cz 
Web: www.ddborohradek.cz 
Informace o sociální službě:   
Forma pobytová – počet lůžek 121 
Cíl služby - Posláním Domova důchodců Borohrádek je poskytovat seniorům v nepříznivé 
sociální situaci pomoc tak, aby vycházela z individuálních potřeb, aby byla zachována lidská 
důstojnost a aby bylo důsledně zajištěno dodržování lidských práv a svobod. Posláním je 
nahradit domov klientům, kteří vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu, nemohou žít ve 
svém přirozeném prostředí.  
Cílová skupina - Senioři zejména nad 65 let věku se sníženou soběstačností, kteří se ocitli v 
nepříznivé sociální situaci, která vyžaduje nepřetržitou péči, a u nichž nebyl diagnostikován 
alkoholismus, či porucha osobnosti, narušující klidné soužití s ostatními klienty. 
 

 
Název služby: Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí 
Poskytovatel: Příspěvková organizace Královéhradeckého kraje 
Adresa:  1. Máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí 
Vedoucí služby: Mgr. Ing. Karel Vacek, MBA 
Kontakty:  494 377 069 
E-mail: info@ddalbrechtice.cz 
Web: www.ddalbrechtice.cz 
Informace o sociální službě:   
Forma pobytová – počet lůžek 81 
V celém komplexu domova je poskytována specializovaná ošetřovatelská péče (péče o klienty 
trpící diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou). V současné době je služba registrována 
jako domov se zvláštním režimem. 
Cíl služby - V celém komplexu domova je poskytována specializovaná ošetřovatelská péče 
(péče o klienty trpící diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou). V současné době je služba 
registrována jako domov se zvláštním režimem. 
Cílová skupina - Domov poskytuje odbornou péči pouze klientům s Alzheimerovou demencí, 
která je potvrzena odborným lékařem (neurologem nebo psychiatrem). 
Věková kategorie klientů – osoby starší 65 let 
 

 
Název služby: Klub seniorů POHODA 
Poskytovatel: Město Kostelec nad Orlicí 
Adresa:  Jiráskovo náměstí 69, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
Vedoucí služby: PhDr. Miroslava Nováková 
Kontakty:  773 781 172 
Web: www.klub-duchodcu-pohoda.webnode.cz 
E-mail: klubseniorpohoda@seznam.cz 
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Informace o sociální službě:  Organizační složka města, členství v klubu lze získat dosažením 
seniorského věku na základě přihlášky a uhrazení členského příspěvku. K 31. 12. 2013 bylo 
registrováno přes 200 členů z Kostelce nad Orlicí. 
Cíl služby – pravidelné setkávání s přáteli, pořádání tematických besed, zájezdů, relaxačních 
cvičení, PC kurzů apod.  

 

 
Název služby: Zdravotní Služby Doma, s. r. o. 
Poskytovatel: MUDr. Martin Řezáč 
Adresa:  Mírové náměstí 88, 517 21 Týniště nad Orlicí 
Vedoucí služby: MUDr. Martin Řezáč 
Kontakty:  739 305 572, 604 101 165 
Web: www.zdravotnisluzby.eu 
E-mail:  zdravotnisluzby@seznam.cz 
Informace o sociální službě:  V současné době došlo k rozšíření služeb o péči paliativní 
(hospicová péče). Tato péče je poskytována zdarma, hradí zdravotní pojišťovny.  
Cíle služby – poskytovat zdravotní službu pacientům v jejich domácím prostředí na základě 
doporučení registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost 
nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. Indikovaná domácí zdravotní péče je hrazena ze 
zdravotního pojištění. Doporučení k poskytování domácí zdravotní péče je platné na dobu 3 
měsíců (u dlouhodobé péče).  Služba je poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.  
Cílová skupina – služba je určena všem klientům bez rozdílu věku, pohlaví, diagnózy.  
 
 
Název služby: Domácí hospic Setkání, o. p. s. 
Poskytovatel: Obecně prospěšná společnost Rychnov nad Kněžnou 
Adresa sídla:  Hrdinů odboje 1017, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Kontaktní adresa: Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Vedoucí služby: Mgr. Andrea Kolaříková  
Kontakty:  733 694 162,  733 694 160 
E-mail: hospic.setkani@seznam.cz 
Web: www.hospicrychnov.cz 
Informace o sociální službě:   
Cíl služby: Umožnit pacientům s těžkým nevyléčitelným onemocněním, u kterých byla 
ukončena aktivní léčba a již není nutná nemocniční péče, důstojně a v kruhu své rodiny prožít 
poslední etapu svého života.  

• Všestranně podporovat rodiny, které na sebe převezmou péči o umírajícího v domácím 
prostředí. 

• Péče je poskytována týmem, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, 
psycholog, duchovní a dobrovolníci. 

• Pomáhat kvalifikovaně zvládnout bolest a další průvodní jevy onemocnění v terminálních 
stadiích tak, aby pacient netrpěl nesnesitelnou bolestí. Je respektována jeho lidská 
důstojnost a v posledních chvílích života nezůstane osamocen. 
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• Pacient a jeho rodina mají k dispozici telefonní číslo, na které je možné dovolat se kdykoliv 
během 24 hodin denně se žádostí o radu a pomoc. 

• Lékaři a sestry zajišťují všechny odborné zdravotnické výkony, které je možno v domácím 
prostředí provádět.  

• Služba je poskytována v oblasti do 30 km od Rychnova nad Kněžnou 
Pokud z jakéhokoliv důvodu není možné pokračovat v péči o pacienta doma, je možné  
zprostředkovat jeho přijetí do lůžkového hospice.  
Cílová skupina - klienti od 15 let v terminálním (konečném) stádiu nemoci, u nichž byla 
ukončena aktivní léčba (klienti do 15 let po předchozí konzultaci s lékařem hospice) 
 
 
Název služby: Hospic Anežky České (NNO) 
Poskytovatel:  Oblastní charita Červený Kostelec 
Adresa:  5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec 
Ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar 
Kontakty:  491 467 030, 491 610 300 
E-mail: sekretariat@hospic.cz 
Web: www.hospic.cz 
Informace o sociální službě:   
Forma pobytová – počet lůžek 30 
Cíle služby – Základem činnosti je pochopení jedinečnosti každého člověka a úcta k jeho 
osobnosti. V péči o nevyléčitelně nemocné je snahou naplnit celou šíři potřeb pro jejich 
důstojný a plnohodnotný život. Usilují o naplnění dnů nemocného životem, zároveň však 
respektují smrt jako nedílnou a přirozenou součást života. Činnost zahrnuje - úsilí o zmírnění 
fyzické i duševní bolesti, úsilí o respektování lidské důstojnosti, nabídku osobní blízkosti. 
Cílová skupina – osoby s jiným zdravotním postižením (osoby s jiným onemocněním 
v neléčitelném stádiu), osoby se zdravotním postižením (osoby terminálně nemocné 
s onkologickým nebo neonkologickým onemocněním, u nichž byla ukončena kauzální léčba) 
Věková kategorie – osoby od 18 let věku výše 
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B. SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PRO ZDRAVOTN Ě POSTIŽENÉ OSOBY 

 
Název služby: Osobní asistence 
Poskytovatel: Centrum Orion, z.s.  
Adresa:  Dlouhá Ves 116, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Vedoucí služby: Mgr. Miroslava Červinková  
Kontakty:  775 369 434, 494 371 928 
E-mail: orion@centrum-orion.cz 
Web: www.centrum-orion.cz 
Informace o sociální službě:   
Forma terénní – kapacita 50 klientů, asistence je poskytována v okrese Rychnov nad Kněžnou 
Cíl služby:  
umožnit klientům zůstat ve svém domácím prostředí, které znají a jsou v něm spokojeni 

� vytvořit podmínky pro kvalitní integraci klientů, umožnit jim vzdělávat se kolektivní 
formou a tak získávat nové zkušenosti a podněty, podporovat klienty při využívání 
přirozených vztahových sítí a při navazování nových sociálních kontaktů. 

� za pomoci individuálního plánování spolupracovat s klienty na zdokonalení 
dovedností a znalostí, které vedou k naplnění jejich osobních potřeb a směřují v 
maximální možné míře k jejich začlenění do společnosti, k vedení aktivního a 
nezávislého způsobu života, k zabezpečení co možná nejvyšší míry soběstačnosti  

� vytvářet příležitosti k tomu, aby klienti mohli v maximální možné míře uplatňovat 
vlastní vůli a jednat na základě vlastních rozhodnutí 

Cílová skupina - Služba je určena dětem a mladým dospělým ve věku 3 – 26 let, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu tělesného, mentálního, kombinovaného nebo jiného 
zdravotního postižení a je tak ohrožen jejich vývoj a sociální začlenění v oblasti sebeobsluhy, 
komunikace s okolím, orientace v prostředí, společensky přijatelné chování, vzdělávání a další 
oblasti života a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. 
 

 
Název služby: Centrum denních služeb 
Poskytovatel: Centrum Orion, z.s. 
Adresa:  Dlouhá Ves 116, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Vedoucí služby: Mgr. Miroslava Červinková 
Kontakty:  775 369 434, 494 371 928 
E-mail: orion@centrum-orion.cz 
Web: www.centrum-orion.cz 
Informace o sociální službě:   
Forma ambulantní – okamžitá kapacita 40 klientů 
Cíl služby: 
 - za pomoci individuálního plánování spolupracovat s klienty centra denních služeb na 
zdokonalení dovedností a znalostí, které vedou k naplnění jejich osobních cílů a směřují v 
maximální možné míře k jejich začlenění do společnosti 
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- poskytovat takové služby, které přispějí ke zvýšení či dosažení nezávislosti klientů na sociální 
službě s ohledem na jejich individuální potřeby 
- vytvářet příležitosti k tomu, aby klienti mohli v maximální možné míře uplatňovat vlastní vůli 
a jednat na základě vlastních rozhodnutí 
- podporovat klienty při využívání přirozených vztahových sítí, služeb místních institucí a 
pracovních pokusech nebo v pracovním uplatnění v různých organizacích 
Cílová skupina - Služba je určena dětem a dospělým ve věku od 6 do 50 let (kteří žijí a 
území Královéhradeckého kraje -ve výjimečných případech a v případě volné kapacity bude 
jednáno o možnosti využít tuto službu i se zájemcem z Pardubického kraje), které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu tělesného, mentálního nebo kombinovaného zdravotního postižení a je 
tak ohrožen jejich vývoj a sociální začlenění v oblastech sebeobsluhy, komunikace s okolím, 
orientace v prostředí, společensky přijatelné chování, vzdělávání a další oblasti života a jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné osoby. 
 

 
Název služby: Stacionář sv. Františka – Denní stacionář 

• Denní stacionář pro osoby s mentálním postižením, kombinovaným 
postižením a poruchami autistického spektra 

• Denní stacionář pro seniory 
Poskytovatel:  Farní charita Rychnov nad Kněžnou 
Adresa:  Palackého 111, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Vedoucí služby: Mgr. Eva Šmídová 
Kontakty:  494 534 431, 731 598 926 
E-mail:  e.smidova@tiscali.cz 
Web: www.rychnov.charita.cz 
Informace o sociální službě:   
Forma ambulantní – 22 klientů 
Cíl - poskytnout osobám s mentálním postižením, kombinovaným postižením, poruchami 
autistického spektra z Královéhradeckého kraje popř. i z jiných lokalit pravidelnou pomoc a 
podporu směřující k zachování nebo rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů. 
Umožnit uživatelům smysluplně naplnit svůj volný čas ve společnosti vrstevníků, začlenit je 
do běžné společnosti 
Cíl - poskytnout seniorům z Královéhradeckého kraje popř. i z jiných lokalit pravidelnou 
pomoc a podporu směřující k zachování individuálních schopností, dovedností a zájmů. 
Umožnit uživatelům smysluplně naplnit svůj volný čas ve společnosti vrstevníků, začlenit je 
do běžné společnosti. 
Cílová skupina – Osoby s mentálním postižením, kombinovaným postižením a autismem od 
16 let z Královéhradeckého kraje popř. i z ostatních lokalit, kteří potřebují pravidelnou pomoc 
a podporu směřující k zachování nebo rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů, 
senioři Královéhradeckého kraje, kteří potřebují dlouhodobou podporu, dohled nebo péči druhé 
osoby. 
Věková kategorie – od 16 let věku 
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Název služby: Stacionář sv. Františka  
• Týdenní stacionář pro osoby s mentálním postižením, kombinovaným postižením a 

poruchami autistického spektra 
• Týdenní stacionář pro seniory 

Poskytovatel:  Farní charita Rychnov nad Kněžnou 
Adresa:  Palackého 111, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Vedoucí služby: Mgr. Eva Šmídová 
Kontakty:  494 534 431, 731 598 926 
E-mail:  e.smidova@tiscali.cz 
Web: www.rychnov.charita.cz 
Informace o sociální službě:   
Forma pobytová – 11 lůžek 
Cíl - je poskytnout lidem s mentálním postižením, kombinovaným postižením, poruchami 
autistického spektra z Královéhradeckého kraje popř. i z jiných lokalit pravidelnou pomoc a 
podporu směřující k zachování nebo rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů. 
Umožnit uživatelům smysluplně naplnit svůj volný čas ve společnosti vrstevníků, začlenit je 
do běžné společnosti. 
Cíl - je poskytnout seniorům z Královéhradeckého kraje popř. i z jiných lokalit pravidelnou 
pomoc a podporu směřující k zachování individuálních schopností, dovedností a zájmů. 
Umožnit uživatelům smysluplně naplnit svůj volný čas ve společnosti vrstevníků, začlenit je 
do běžné společnosti. 
Cílová skupina – Osoby s mentálním postižením, kombinovaným postižením a autismem od 
16 let z Královéhradeckého kraje popř. i z ostatních lokalit, kteří potřebují pravidelnou pomoc 
a podporu směřující k zachování nebo rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů 
a senioři z Královéhradeckého kraje, kteří potřebují dlouhodobou podporu, dohled nebo péči 
druhé osoby 
Věková kategorie – od 16 let věku 
 

 
Název služby: Odlehčovací služba 
Poskytovatel:  Farní charita Rychnov nad Kněžnou 
Adresa:  Palackého 111, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Vedoucí služby: Mgr. Eva Šmídová 
Kontakty:  494 534 431, 731 598 926 
E-mail:  e.smidova@tiscali.cz  
Web: www.rychnov.charita.cz 
Informace o sociální službě:   
Forma pobytová – 11 klientů 
Cíl - pobytové odlehčovací služby je umožnit pečující fyzické osobě nebo osobám nezbytný 
odpočinek. Uživatelům služba umožní spolupráci s pracovníky stacionáře na rozvoji či udržení 
současných schopností a dovedností, a tak posílí jejich soběstačnost. Získají informace příp. 
podporu k uskutečnění svých vlastních přání a plánů. Mají jistotu, že jim bude se zájmem a 
úctou poskytnuta odborná pomoc a péče, kterou potřebují. Mohou navazovat společenské 
vztahy, prožívat radost, upevňovat své sebevědomí a naplňovat své duchovní potřeby. 
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Cílová skupina – Senioři a lidé s mentálním a kombinovaným postižením od 16 let převážně 
z Královéhradeckého kraje. 
Věková kategorie – od 16 let věku 
 

 
Název služby: Sociální rehabilitace 
Poskytovatel: Péče o duševní zdraví 
Adresa:  pobočka - Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Vedoucí střediska: Mgr. Pavel Provazník  
Kontakty:  494 322 025, 773 915 745 
E- mail: pdz-rk@pdz.cz 
Web: www.pdz.cz 
Informace o sociální službě:   
Forma ambulantní a terénní – 30 klientů (okamžitá kapacita služby bez ohledu na formu 
poskytování) 
Cíl – pomáhat duševně nemocným lidem, aby mohli žít v prostředí podle své volby, 
spokojeně a co nejsamostatněji.  
Cílová skupina – osoby s duševním onemocněním 
Věková kategorie – od 18 let věku 

 

 
Název služby: Osobní asistence 
Poskytovatel: Hewer, z.s. 
Adresa:  Středisko osobní asistence, Akademika Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové  
Vedoucí střediska: Bc. Hana Karmanská 
Kontakty:  736 505 553  
E- mail: hradeckob@pecovatel.cz 
Web: www.osobniasistent.cz 
Informace o sociální službě:   
Forma terénní – kapacita služby 15 – 20 klientů 
Cíl – je maximální možná integrace zdravotně či jinak znevýhodněných osob 
do společnosti. Osobní asistent je očima, ušima, rukama či nohama staršího, nemocného, 
zraněného nebo postiženého člověka a pomáhá mu zapojovat se do společnosti a života tak, jak 
si klient sám přeje. Služba je poskytována v místě pobytu klienta 24 hodin denně, 7 dní v 
týdnu včetně víkendů a svátků 
Cílová skupina – osoby se zdravotním postižením, senioři 
Věková kategorie – bez omezení věku 
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Název služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Poskytovatel:  Oblastní charita Červený Kostelec 
Adresa:  Domov sv. Josefa, Žireč 1, 544 04 Dvůr Králové n. Labem 
Vedoucí služby: Mgr. Dominik Melichar 
Kontakty:  499 628 505, 491 610 600, 466 628 513 
E-mail: sekretariat@dsj-zirec.cz 
Web: www.domovsvatehojosefa.cz 
Informace o sociální službě:   
Forma pobytová – 29 lůžek 
Cíl - poskytovat osobám se zdravotním postižením co nejširší komplex služeb se záměrem 
poskytnout jim účinnou pomoc a podporu odpovídající jejich individuálním potřebám.  
- umožnit klientům prožívat kvalitní život v prostředí co nejvíce podobném domácímu  

- žít běžným způsobem života dle svých přání a zvyklostí (v závislosti na zdravotním stavu)  

  ve společenském dění, v kontaktu se známými a s možností využívat veřejné instituce.  

- podporovat uživatele udržet si co nejdéle soběstačnost i sebeobslužnost v rámci jeho  
  možností  
Cílová skupina – osoby se zdravotním postižením (roztroušenou sklerózou mozkomíšní) bez 
ohledu na místo jejich trvalého pobytu 
Věková kategorie – od 19 let věku 

 

 
Název služby: Odlehčovací služby 
Poskytovatel:  Oblastní charita Červený Kostelec 
Adresa:  Domov sv. Josefa, Žireč 1, 544 04 Dvůr Králové n. Labem 
Vedoucí služby: Mgr. Dominik Melichar 
Kontakty:  499 628 681 
E-mail: sekretariat@dsj-zirec.cz 
Web: www.domovsvatehojosefa.cz 
Informace o sociální službě:   
Forma pobytová – 29 lůžek 
Cíl -  je umožnit důstojný život osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního 
postižení (především RS), kteří pobývají přechodně v Domově sv. Josefa v Žirči u Dvora 
Králové n. Labem, zvýšení jejich možností zapojit se, nebo aspoň co nejdéle setrvat v zapojení, 
do běžného života společnosti. Cílem služby je i pomoc blízkým osobám, které o ně pečují v 
jejich přirozeném sociálním prostředí, a to jak odbornou radou, tak poskytnutím nezbytného 
odpočinku po dobu přijetí uživatele. Délka pobytu je 1 měsíc, nebo dle kapacity zařízení. 
Cílová skupina – osobám se zdravotním postižením (roztroušenou sklerózou mozkomíšní nebo 
jiným neurologickým onemocněním s obdobnými projevy) bez ohledu na místo jejich trvalého 
pobytu. 
Věková kategorie – od 18 let věku 
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Název služby: Odborné sociální poradenství 
Poskytovatel: Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením   

   Královéhradeckého kraje, o. p. s. 
Adresa:  Palackého 694, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Vedoucí služby: PhDr. Mgr. Monika Vacková  
Kontakty: 494 535 494, 605 037 761  
E- mail: rychnov@czphk.cz 
Web: www.czphk.cz 
Informace o sociální službě:   
Poskytování služeb základního a odborného sociálního poradenství, půjčování kompenzačních 
pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, zprostředkování odborných konzultací, pomoc 
při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí.  
Půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, 
včetně poskytování informací o možnostech získání těchto pomůcek. Prodej kompenzačních 
pomůcek pro osoby se sluchovým postižením, včetně jejich instalace v domácích podmínkách. 
Prodej baterií a koncovek do naslouchacích aparátů. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Sociálně právní poradenství pro osoby se 
zdravotním postižením zajišťované externím právníkem. Zprostředkování odborných 
konzultací v oblasti architektonických bariér a přístupnosti objektů veřejného a kulturního 
charakteru. Informace o činnosti jiných občanských sdružení zdravotně postižených. 
Cíl – Cílem služeb centra je kvalitní život, osobní růst a co největší nezávislost osob se 
zdravotním postižením. Vybavit je takovými dovednostmi a informacemi, aby byli schopni v 
maximální možné míře samostatně naplňovat své životní potřeby, získat potřebné sebevědomí 
a zaměřit se na možnosti svého dalšího rozvoje. Podporovat u svých klientů převzetí 
odpovědnosti za vlastní život, samostatnost a aktivitu. Ve vztahu ke zdravé veřejnosti je cílem 
vybavit ji takovými dovednostmi a informacemi, aby byla schopna odstraňovat a dále 
nevytvářet nové architektonické a mezilidské bariéry, které by nadbytečně ztěžovaly již tak 
složitou situaci našich spoluobčanů se zdravotním postižením.  
Cílová skupina – služby poskytují bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení klientů, 
na věk a situaci, tzn., zda je klient v obtížné sociální situaci, či je takovouto situací ohrožován. 
Služby nejsou směřovány pouze k občanům se zdravotním postižením, ale zaměřují je i na 
osoby jim blízké a širokou laickou i odbornou veřejnost. 
Věková kategorie – bez omezení 
 
 
Název služby: Poradenství 
Poskytovatel: Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace  

  Kostelec nad Orlicí 
Adresa:  Jiráskovo náměstí 69, Kostelec nad Orlicí 
Vedoucí služby: Matějusová Blanka 
Kontakty:  739 042 366 
E- mail: matejus58@seznam.cz 
Web: www.civilky.cz 
Informace o sociální službě:   
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Cíl – Nabízíme odborné rehabilitační a rekondiční programy a tím se odlišují od jiných 
organizací zaměřených pouze na volnočasové aktivity. Cílem je opětovně začlenit do 
společnosti osoby dlouhodobě a trvale nemocné a seniory a soustředit se na prevenci 
civilizačních onemocnění a poradenství těmto osobám.  
Cílová skupina – osoby dlouhodobě a trvale nemocné, zdravotně postižené osoby, senioři 
Věková kategorie – bez omezení 
 

 
Název služby: Půjčovna zdravotnických pomůcek 
Poskytovatel: Bc. Jana Krejsová, DiS. a Jana Morávková 
Adresa:    Procházkova 1227, Kostelec nad Orlicí 
Vedoucí služby:  Morávková Jana 
Kontakty:   603 318 358  
Poznámka:  Provozní doba půjčovného 16.00 – 18.00 hod pondělí až pátek. 

Volat možno kdykoli během dne včetně víkendu. 
E- mail:          moravkova@domacipece.eu 
Web:   www.domacipece.eu 
Informace o sociální službě:   
Cíl – ulehčení běžných úkonů osobám se zdravotním postižením buď na přechodnou dobu,  
nebo i dlouhodobě dle individuální potřeby. Půjčovna nabízí toaletní a sprchovací vozíky, 
chodítka různých typů, elektricky polohovatelná lůžka s hrazdou a zábranami, mechanické 
vozíky, nástavce na WC aj. 
Cílová skupina – Větší děti a dospělé osoby 
 

 
Název služby: Odborné sociální poradenství 
Poskytovatel: Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. 
Adresa:  Milady Horákové 504, 500 06 Hradec Králové 
Vedoucí služby: Mgr. Tereza Koliášová, Ph.D.  
Kontakty: 495 533 138, 773 595 327, 773 595 328  
E- mail: hradeckecentrum@seznam.cz 
Web: www.hradeckecentrum.cz 
Informace o sociální službě:   
Poradenství znamená poskytování informací. Naše služba zahrnuje poradenství o sluchovém 
postižení, kompenzačních pomůckách a při řešení osobních problémů. Neslyšícím klientům 
pomáháme např. při vyřizování telefonátů a s vysvětlením úředních dopisů. Nedoslýchaví lidé 
se na nás obracejí pro rady při nošení sluchadel či výběru jiných pomůcek. Fakultativní službou 
je půjčování kompenzačních pomůcek a odborné literatury. Služby jsou poskytovány v poradně 
od pondělí do čtvrtka (pátek pouze pro objednané) a terénně po předchozí domluvě po celém 
území Královéhradeckého kraje.  
Cíl – poskytovat bezpečné a důvěrné prostředí pro řešení osobních záležitostí; motivovat 
k aktivnímu, samostatnému životu; zajistit návaznost odborné pomoci. 
Cílová skupina – osoby se sluchovým postižením a jejich rodinní příslušníci a blízké osoby. 
Věková kategorie – bez omezení. 
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Název služby: Tlumočnické služby 
Poskytovatel: Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. 
Adresa:  Milady Horákové 504, 500 06 Hradec Králové 
Vedoucí služby: Mgr. Monika Krúpová  
Kontakty: 495 533 138, 773 592 326 
E- mail: hradeckecentrum@seznam.cz  
Web: www.hradeckecentrum.cz 
Informace o sociální službě:   
Tlumočnické služby zprostředkovávají komunikaci mezi klientem se sluchovým postižením a 
slyšícími při vyřizování běžných záležitostí (např. na úřadě, v bance, u lékaře atd.). Služby jsou 
poskytovány terénní i ambulantní formou. Tlumočení probíhá podle potřeb klienta, nejčastěji v 
českém znakovém jazyce, znakované češtině či artikulačně. Služby jsou poskytovány od 
pondělí do pátku v čase od 7 do 17 hodin. Každé tlumočení je třeba předem řádně objednat na 
výše uvedených kontaktech. 
Cíl – profesionálně zprostředkovat srozumitelnou komunikaci; zapojit uživatele do řešení 
vlastních záležitostí; šířit povědomí o právech a potřebách osob se sluchovým postižením. 
Cílová skupina – osoby se sluchovým postižením a jejich rodinní příslušníci a blízké osoby. 
Věková kategorie – bez omezení. 
 

 
Název: Raná péče Čechy 
Poskytovatel: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.  
Adresa: Hábova 1571, 150 00 Praha 5 – Stodůlky  
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Péčová  
Telefon: +420 251 510 744       
E-mail:  ranapececechy@detskysluch.cz   
Web: www.detskysluch.cz 
Informace o sociální službě: 
Kapacita služby: 140 rodin souběžně v 9 krajích ČR / rok 
Cíl - Posláním Rané péče Čechy je posilovat kompetence rodiny s dětmi (nejvýše do sedmi let 
věku) se sluchovým postižením a snižovat její závislost na sociálních systémech. Cílem rané 
péče je sociální integrace rodiny a dítěte. Služby jsou poskytovány zdarma. 
Stručný popis služby: 
Široká podpora rodiny vychovávající dítě se sluchovým postižením. 
Raná péče je zaměřena na snížení negativního vlivu sluchového postižení, na vývoj dítěte a 
celou jeho rodinu. Podporuje psychomotorický vývoj dítěte s důrazem na rozvoj jeho 
komunikačních dovedností. Posiluje kompetence rodiny a snižuje její závislost na sociálních 
systémech. Napomáhá vytvářet podmínky začleňování dítěte se sluchovým postižením a jeho 
rodiny do společnosti.  
Cílová skupina: Rodiny s dětmi se sluchovým postižením.  
Věková kategorie: Rodiny s dětmi ve věku 0 - 7 let. 
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Název: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
Poskytovatel: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 
Adresa: Chemiků 129, 530 09 Pardubice II – Polabiny 
Kontaktní osoba: Bc. Romana Procházková, DiS. 
Telefon: + 420 733 710 004 
E-mail:  saspardubice@detskysluch.cz  
Web: www.detskysluch.cz   
Informace o sociální službě  
Kapacita služby: 100 (celková kapacita služby, kapacita pracoviště v Pardubicích je 20) 
Cíl - Poskytovat odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi, které se v důsledku sluchového 
postižení nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Pomáhat snižovat a minimalizovat sociální 
vyloučení těchto rodin. 

• Poskytovat informace potřebné k porozumění specifikům sluchového postižení každé 
konkrétní rodině a tím snižovat dopady sluchového postižení na rodinu. 

• Pomáhat rodinám vyrovnávat se se sluchovým postižením a tím umožnit vytváření 
podmínek pro přijetí dítěte v rodině. 

• Podporovat a rozvíjet rodičovské kompetence, psychomotorický vývoj dítěte, 
komunikační, sociální a emoční dovedností dětí a rodičů. 

• Podílet se na snižování sociálního vyloučení rodin v kontextu sluchového postižení 
zprostředkováním kontaktu se společností, s osobami se sluchovým postižením a s dalšími 
rodinami v obdobné situaci. 

Cílová skupina: 
• Rodiny s dětmi se sluchovým postižením od 0 do 18 let 
• Rodiny s dětmi s kombinovaným postižením od 0 do 18 let, přičemž jedno z postižení je 

sluchové 
• Rodiny s dětmi od 0 do 18 let, kdy jeden nebo více členů v rodině má sluchové postižení 

(např. neslyšící rodiče se slyšícím dítětem) 
Stručný popis služeb:  
Sociálně aktivizační služby jsou určeny rodičům, kteří mají dítě se sluchovým nebo 
kombinovaným postižením nebo mají sami sluchové postižení a procházejí náročnou životní 
etapou, hledají oporu v nepříznivé rodinné či sociálně-ekonomické situaci, vyhledávají kontakt 
s ostatními rodinami, potřebují podporu rozvoje dětí, vzájemné komunikace, nebo poradit, jak 
dítě připravit na vstup do mateřské či základní školy. Forma poskytování služby je ambulantní 
a terénní.  
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C. SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PRO RODINY S D ĚTMI 

 
Název služby: Stopa čápa 

Poskytovatel:  Salinger, z.s. – Hradec Králové 

Adresa:  Karla IV. 1222/25a, 500 02 Hradec Králové 

Vedoucí služby: Mgr. Tereza Čejková, DiS. 
Kontakty:  773 800 292 
E-mail: stopa.capa@salinger.cz 
Web: www.salinger.cz 
Informace o sociální službě:   
Forma ambulantní – počet klientů 50, terénní – počet klientů 50 
Cíl -  Prostřednictvím provázení, vzdělávání, psychické a informační podpory pomáhat 
náhradním rodinám z Královéhradeckého kraje tak, aby mohly vytvořit harmonické rodinné 
zázemí a zajistily tak dětem v nich žijícím optimální podmínky pro příznivý vývoj a vstup do 
dospělosti 

� stabilní a fungující náhradní rodina  
� podpora náhradních rodičů v rozvíjení pozitivních vztahů mezi přijatým dítětem a jeho 

biologickými rodiči  
Cílová skupina- náhradní rodiny z Královéhradeckého kraje, které mohou mít mimo dětí 
přijatých, také děti vlastní. 
Věková kategorie – rodiny s dítětem/dětmi od 3 let 
 

 
Název služby: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. – sociálně aktivizační služby 
Poskytovatel: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. 
Adresa:  Hábova 1571/22, Praha 13 
Vedoucí služby: Mgr. Fenclová Jana 
Kontakty:  235 517 313, 603 710 748 
E-mail: aktivizacni.centrum@detskysluch.cz 
Web: www.detskysluch.cz 
Informace o sociální službě:   
Forma ambulantní – počet klientů 130 
Forma terénní – počet klientů 30 
Cíl -  hájit zájmy sluchově postižených dětí a jejich rodičů, podporovat integraci dětí do slyšící 
společnosti a zasazovat se o zlepšování podmínek pro péči o sluchově postižené děti v ČR.  
Cílová skupina:  

• skupina rodičů dětí s různým typem sluchového postižení a dětí s kombinovaným 
postižením, z nichž jedno je sluchové.  

• skupina uživatelů jejích služeb jsou dospělí neslyšící, nedoslýchaví a ohluchlí lidé a 
lidé s kochleárním implantátem. 

Věková kategorie – osoby do 64 let věku 
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Název služby: Triangl – sanace rodiny 
Poskytovatel:  Salinger, o. s. – Hradec Králové 
Adresa:  Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové 
Vedoucí služby: Mgr. Tereza Maurerová 
Kontakty:  495 426 224, 774 807 011 
E-mail: triangl@salinger.cz 

Web: www.salinger.cz 
Informace o sociální službě:   
Forma ambulantní (25 klientů), terénní (30 klientů) 
Cíl -  nabídnout rodině ohroženého dítěte pomoc a podporu, aby se předcházelo umístění dítěte 
do ústavní péče nebo aby byla dána rodičům podpora k vytvoření bezpečného a šťastného 
domova vhodného pro návrat dítěte z ústavní péče zpět domů. 
Cílová skupina - Rodiny s dětmi ve věku 3 – 18 let, kde se vyskytují výchovné problémy  
(např. záškoláctví), je potřeba pomoc a podpora při výchově dětí (např. pomoc s nastavením 
domácích pravidel), je potřeba pomoc a podpora v péči o děti (příprava dětí do školy, hygiena, 
stravovaní, atd.). Rodiny, kde je nařízen dohled nad výchovou dětí, rodiny, kde hrozí nařízení 
ústavní výchovy u dítěte.  
Poznámka -  Služby jsou poskytovány bezplatně na základě sestavení individuálního plánu 
klienta, služby jsou poskytovány za účasti více institucí. Nabízíme rodinné poradenství, 
rodinnou terapii, sociálně právní poradenství, pomoc v krizových situacích, sociální asistence 
v rodinách, doprovázení apod. 
 

 
Název služby: Azylový dům pro matky s dětmi - Domov na skalách  
Poskytovatel:  Cesta pro rodinu, z.ú.  
Adresa: ČSA 728, 564 01 Žamberk  
Vedoucí služby: Bc. Dagmar Jansová 
Kontakty:  465 321 327 
E-mail: jansova@cestaprorodinu.cz 
Web: www.cestaprorodinu.cz 
Informace o sociální službě:   
Forma pobytová – 32 lůžek (počet lůžek lze doplnit 8 postýlkami pro děti do 4 let na celkový 
počet 40) 
 
Cíl -  napomáhat v Domově na skalách v Žamberku ženám a matkám s dětmi, které potřebují 
bezpečné bydlení, zajištění základních životních potřeb a podporu k zvládání samostatného 
života.  

� Zajistit bezpeční uživatelů 
� Zajistit základní životní potřeby uživatelů 
� Zvýšit dovednosti ke zvládání samostatného života uživatelů 
� Poskytovat kvalitní službu 

Cílová skupina – matky s dětmi a ženy do 64 let 
� týrané a zneužívané  
� které ztratily bydlení a nemají rodinné zázemí  
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� nezvládající základní péči o děti a vedení domácnosti 
� které souhlasí s vnitřními předpisy Azylového domu 

Dostupnost služby – služba je dostupná nepřetržitě 24 hodin denně. 
 

 
Název služby: Krizová pomoc - Domov na skalách   
Poskytovatel:  Cesta pro rodinu, z.ú 
Adresa: ČSA 728, 564 01 Žamberk  
Vedoucí služby: Bc. Dagmar Jansová 
Kontakty:  465 321 327 
E-mail: jansova@cestaprorodinu.cz 
Web: www.cestaprorodinu.cz 
Informace o sociální službě:   
Forma pobytová – 4 lůžka  
Cíl -  pomáhat ženám, rodičům s dětmi a rodinám, kteří se ocitli náhle bez přístřeší a nemá jim 
kdo pomoci. Pomoc představuje poskytnutí bezpečného ubytování zpravidla na sedm dní, 
materiální a psychickou podporu, základní poradenství. Službu poskytujeme také anonymně. 

� Zajistit bezpečí uživatelů 
� Zajistit základní životní potřeby uživatelů 
� Zahájit vyřizování běžných záležitostí 
� Poskytovat kvalitní službu 

Cílová skupina – pro ženy, rodiče s dětmi a rodiny 
� Týrané a zneužívané osobou blízkou, nemá jim kdo pomoci 
� V situaci ohrožení zdraví nebo života, které přechodně nemohou svoji situaci řešit sami 

Naše služby krizové pomoci nejsou určeny pro 
� Ženy, rodiče s dětmi a rodiny vyžadující tlumočníka 
� Ženy, rodiče s dětmi a rodiny zjevně neovládají své chování, jsou nebezpečné sobě i 

svému okolí 
� Muže bez dětí 
� Nezletilé dítě bez doprovodu dospělé osoby 

Dostupnost služby – nepřetržitě 24 hodin denně 
 

 
Název služby: Středisko rané péče Sluníčko 

Poskytovatel:  Oblastní charita Hradec Králové 

Adresa: třída Karla IV. 1222, 500 02 Hradec Králové 

Vedoucí služby: Mgr. Pavlína Chmelíková 
Kontakty:  495 260 732, 777 721 642 

E-mail: slunicko@charitahk.cz 
Web: www.charitahk.cz 
Informace o sociální službě:   
Terénní i ambulantní forma poskytování: počet klientů - 100 
Služba může být sjednána maximálně pro 100 klientů (rodin). 
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Cíl - Rodinám dítěte se zdravotním postižením nebo ohroženým vývojem poskytujeme 
odbornou pomoc a podporu tak, aby dokázaly využít své schopnosti a možnosti. Usilujeme, o 
co nejvyšší možné začlenění rodin do běžného života. 
Cílová skupina- Rodina dítěte se speciálními potřebami, z důvodu zdravotního postižení nebo 
jinak ohroženým na vývoji, ve věku od narození do 7 let, žijící v Královéhradeckém kraji, 
konkrétně: 

� rodina dítěte s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením 
� rodina dítěte s problémy vývoje z důvodu nepříznivého zdravotního stavu - 

komplikovaného nebo předčasného porodu, nedonošenosti, nízké porodní váhy, apod. 
� rodina dítěte s autismem 
� rodina dítěte se zrakovým postižením  

Věková kategorie klientů: Rodiny s dítětem do 7 let věku 
 
 
 
Název služby: Mateřské centrum Cvrček 
Poskytovatel:  Mateřské centrum Cvrček z.s. 
Adresa:  Příkopy 530, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
Vedoucí služby: Andrea Kocourková  
Kontakty:  774 321 111 
E-mail: cvrcek@cvrcek.org 
Web: www.cvrcek.org 
Informace o sociální službě:   
Cíl -  Primární prevence nežádoucích sociálních jevů, kterými jsou rodiny s malými dětmi, a 
zejména ženy na mateřské/rodičovské dovolené, ohroženy (sociální izolace, kriminalita, 
chudoba, domácí násilí, závislost na internetu, alkoholu aj.). Mateřské centrum nabízí bezpečný 
prostor všem rodičům s malými dětmi z Kostelce nad Orlicí a okolí pro společné setkávání se, 
výměnu zkušeností, vytváření nových sociálních vazeb pro rodiče, kteří se do Kostelce 
přistěhovali, přípravu dětí na vstup do předškolního vzdělávání a zajišťuje kulturní, sportovní, 
a hlavně vzdělávací aktivity pro rodiče s malými dětmi, předporodní přípravu, cvičení pro 
těhotné, laktační poradenství, masáže miminek. Mateřské centrum je nezisková organizace 
hradící svoji činnost ze sponzorských darů, příspěvků vlastních členů a z finanční pomoci obce, 
Královéhradeckého kraje a MPSV.  
Cílová skupina – rodiny s malými dětmi 
Věková kategorie – 0-99 let 
 

 
Název služby: Psychologická ambulance 
Poskytovatel:  Psychologická ambulance Rychnov nad Kněžnou 
Adresa:  Jiráskova 506, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Vedoucí služby: Mgr. Lucie Hornová 
Kontakty:  494502383, 731619821 
E-mail: psychologrk@psychologrk.com 
Web: www.psychologrk.com 
Informace o sociální službě:   
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Vyšetření, psychoterapie, skupinová i párová psychoterapie, fyzioterapie, arteterapie, 
homeopatie 
 

 
Název služby: Dítě v srdci 
Poskytovatel: Perinatální hospic Dítě v srdci, z. s. 
Adresa sídla:  Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
Kontaktní adresa: Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
Vedoucí služby: Bc. Alena Peremská 
Kontakty:  731 188 116, 731 031 064 
E-mail: info@ditevsrdci.cz, alena@ditevsrdci.cz 
Web: www.ditevsrdci 
Informace o sociální službě:   
Cíl služby: Komplexní péče o celou rodinu očekávající dítě s život limitující diagnózou. 
Podpora rodin, které se rozhodnou své dítě donosit, porodit a nechat zemřít přirozenou cestou.  

� Zajištění psychické podpory rodin po potratech a indukovaných porodech. 
� Poskytnutí pomoci od okamžiku stanovení fatální diagnózy, během celého těhotenství, 

při porodu a během následné péče o dítě do doby, než zemře.  
� Zajištění tvorby vzpomínkových předmětů a memory boxů.  
� Podpora rodiny ve fázi truchlení.  
� Podpora vytváření multidisciplinárních týmů obsahujících duly, porodní asistentky, 

zdravotní sestry, gynekology, neonatology, pediatry, psychology a psychoterapeuty, 
sociální pracovnice, duchovní, kaplany a poradce v truchlení.  

� Šíření programu perinatální hospicové péče do povědomí široké veřejnosti.  
� Snaha implementovat tento program jako běžnou součást zdravotnictví, tedy 

samozřejmou 
a aktivně nabízenou možnost rozhodnout se pro pokračování těhotenství i po stanovení 
život limitující diagnózy dítěte.  

� Pořádání školení a seminářů na téma perinatální hospicové péče a podpory 
rodičovských kompetencí pro doprovázející osoby, laiky i zdravotníky.  

Cílová skupina - rodiny očekávající dítě s život limitující diagnózou 
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D. SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PRO OSOBY OHROŽENÉ   
SOCIÁLNÍM VYLOU ČENÍM A V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI 

 
 

Název služby: Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje 
Poskytovatel:  Laxus z.ú. 
Adresa: Sadová 2107, Nymburk, 28802 
Vedoucí služby: Bc. Eva Mifková 
Kontakty:  733531078 
E-mail: teren.hradec@laxus.cz 
Web: www.laxus.cz 
Informace o sociální službě:   
Forma terénní – maximální denní kapacita 30 klientů 
Cíl -  poskytovat sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí 
na území Královéhradeckého kraje za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a 
ochrany veřejného zdraví.  
(Pozn. Adiktologie – věda, zabývající se závislostmi, jejich prevencí, původem, léčbou, 
výzkumem, poradenstvím a jinými souvislostmi) 

• Základní cíl poskytované služby: 
• vyhledávání problémových uživatelů drog ve městě a monitorování drogové scény 

• sběr odhozeného injekčního materiálu a monitoring rizikových lokalit 
• poradenství pro uživatele drog (zdravotní, sociální, trestně právní) 

• výměna injekčního materiálu a distribuce materiálu snižujícího rizika působená 
užíváním drog (injekční voda, dezinfekce, kondomy aj.) 

• testování na infekční choroby 

• předléčebné poradenství a zprostředkování léčby 
• Cílová skupina – uživatelé drog a jiné osoby ohrožené zdravotními a sociálními 

dopady rizikového chování spojeného s užíváním drog (injekční i neinjekční uživatelé 
drog a jejich partneři, osoby blízké uživatelům drog) 

Územní vymezení poskytování služeb – Kostelec nad Orlicí, Týniště nad Orlicí 
Věková kategorie: 
Starší děti (11 - 15 let) 
Dorost (16 – 18 let) 
Mladí dospělí (19 – 26 let) 
Dospělí (27 – 64 let) 
 

 
Název služby: Terénní program v Královéhradeckém kraji 
Poskytovatel:  Aufori, o.p.s.  
Adresa: Habrmanova 136/3, Hradec Králové 
Adresa regionálního pracoviště – Příkopy 530, 516 01 Kostelec nad Orlicí 
Vedoucí služby: Mgr. Nikola Nováková, vedoucí služby terénní programy 
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Kontakty:  773 194 391, email: novakova.aufori@gmail.com 
Terénní sociální pracovník pro Kostelecko a Rychnovsko: Andrea Vítková, DiS 
Kontakty:  776 841 369, email: vitkova.aufori@gmail.com 
Terénní pracovník pro Kostelecko a Rychnovsko: Bc. Barbora Vandasová 
Kontakty : 773 128 720, email: vandasova.aufori@gmail.com 
Web: www.aufori.cz 
Informace o sociální službě: V terénních programech podporujeme sociální fungování a 
začlenění lidí, kteří žijí v nepříznivých podmínkách. Pomáháme jim překonat problémy 
s bydlením, prací, dluhy, které jsou způsobeny chudobou a které nezvládají vyřešit vlastními 
silami. Klienty vyhledáváme, pomáháme nastavit postup řešení jejich situace, 
zprostředkováváme pomoc dalších institucí a dohlížíme na to, jestli navržená řešení vedou 
k překonání nepříznivé situace. S klienty pracujeme v jejich přirozeném prostředí. 
Cíl -  Vyhledat osoby ohrožené sociálním vyloučením či sociálně vyloučené a zprostředkovat 
jim pomoc vedoucí k řešení jejich nepříznivé situace. Spolupracovat s těmito lidmi s cílem 
zlepšit sociální fungování ve společnosti 
Cílová skupina – osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené 
Věková kategorie – starší 18 let 
 

 
Název služby: Občanské poradenské středisko, o. p. s. 
Poskytovatel:  Občanská poradna Náchod,  
kontaktní místo Kostelec nad Orlicí  
Adresa: Příkopy 530, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
Kontakty:  734 370 960 
E-mail: opnachod@ops.cz  
Web: www.ops.cz 
Informace o sociální službě:   
Cíl -  Občanská poradna pomáhá lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, nebo jim taková 
situace hrozí. Služba je určená těm, kteří si nemohou pomoci sami, např. z důvodu věku, 
zdravotních problémů, pro krizovou životní a sociální situaci, nedostatek informací, financí, 
nebo dovedností. Služba nabízí individuální přístup kvalifikovaných sociálních pracovníků, 
anonymitu a naši mlčenlivost, nestrannost a nezávislost. Služba je bezplatná. 
Občanská poradna nenabízí advokátní a finanční služby, pracovníci nepřebírají zodpovědnost 
za řešení. Neumíme zázraky. 
Problémy, které s námi můžete řešit: dluhy, bydlení, rodinné problémy (rozvod, výživné, 
dědictví aj.), zaměstnání (výpověď apod.), spotřebitelství, sociální dávky (orientace v systému 
sociálních dávek). 
Pomáháme obětem trestných činů (domácí násilí, trestní oznámení, mediace). 
Cílová skupina: 
Cílová skupina dle registru sociálních služeb:  

• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy  

• oběti domácího násilí  
• oběti trestné činnosti  
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• osoby bez přístřeší  

• osoby v krizi  
• osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  

• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy  
• rodiny s dítětem/dětmi  

• senioři  
• etnické menšiny  

Cílová skupina dle zákona o obětech trestných činů:  

• Osoby, které utrpěly újmu, a to v důsledku spáchaného trestného činu na vlastní 
osobně či osobě, s níž jsou v blízkém vztahu.  

Věková kategorie - Služba je poskytována osobám starším 16 let. 
 
 

 
Název služby: Ubytování 
Poskytovatel:  Diakonie Broumov, sociální družstvo 
Adresa: Husova 319, Velká Ves, 550 01 Broumov 
Vedoucí služby: Helena Michálková 
Kontakty:  491 524 342, pohotovostní linka 732 264 315 
E-mail:  diakonie@diakoniebroumov.org 
Web: www.diakoniebroumov.org 
 
Informace o sociální službě:   
Forma pobytová 
Cíl -  pomoc lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci, na okraji 
společnosti, a to s cílem jejich osamostatnění tak, aby mohli najít své místo ve společnosti. 
Cílová skupina – osoby v těžké životní situaci (nezaměstnaní, propuštění z vězení, po léčbě 
ze závislosti, osoby bez domova aj.) 
 

Název služby: Ubytování 
Poskytovatel:  VÚŽV Kostelec nad Orlicí 
Adresa: Komenského 1239, Kostelec nad Orlicí 
Kontakty:  494 323 291 
Web: www.vuzv.cz 
Informace o sociální službě:   
Forma pobytová 
Cíl -  pomoc lidem, kteří řeší svoji bytovou situaci.   
Cílová skupina – osoby, které potřebují řešit krátkodobě svoji bytovou situaci a mají vlastní 
příjem.  
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Název služby: Ubytování 
Poskytovatel:  Jaroslav Mráček 
Adresa: Čestice čp. 129 
Vedoucí služby: Jaroslav Mráček 
Kontakty:  605 842 237 
Informace o sociální službě:   
Forma pobytová 
Cíl -  je poskytnout ubytovací služby a pomoc osobám, které se z různých důvodů ocitli v 
krizové životní situaci. 
Cílová skupina – osoby s vlastním příjmem, které potřebují zajistit ubytování a osoby v 
nepříznivé životní situaci (nezaměstnaní, propuštění z vězení, osoby bez domova aj.). 
 

 
Název služby: Noclehárna – Dům Matky Terezy 
Poskytovatel:  Oblastní charita Hradec Králové 
Adresa:  U Mostku 472/5, Pouchov, 503 41 Hradec Králové 
Vedoucí služby: Pechová Dana 
Kontakty:  777 736 011, 495 218 934 
E-mail: dmt@hk.caritas.cz 
Web: www.charitahk.cz 
Informace o sociální službě:   
Forma ambulantní – 58 lůžek 
Cíl - poskytnout pomoc mužům a ženám starším 18 let bez přístřeší v krizové životní situaci 
spojené obvykle s neuspokojením základních životních potřeb (hygiena, nocleh). 
Cílová skupina – osoby bez přístřeší 
Věková kategorie – od 18 let věku 
 

Název služby: Doučovací kroužek pro děti ze sociálně slabých rodin se špatným  
    prospěchem na ZŠ 
Poskytovatel:  Občanské sdružení Čhavengre Jilo 
Adresa: Příkopy 530, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
Vedoucí služby: Pavlína Halušková, Mgr. Jana Nováková 
Informace o sociální službě:   
Cíl -  pomoc dětem, které mají špatný prospěch na ZŠ a příprava dětí v předškolním věku na 
školní docházku (pravidelný školní režim, získání správných návyků, odpovědnost, 
pravidelnost, plnění úkolů, sbližování, komunikaci a vzájemnou pomoc).  
Cílová skupina – děti ve věku 6 -11 let 
Kapacita – 12 – 15 dětí 
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PŘEHLED PRIORIT (AKTIVIT) PLÁNU ROZVOJE 
SOCIÁLNÍCH A NAVAZUJÍCÍCH SLUŽEB 

PRO KOSTELEC NAD ORLICÍ NA OBDOBÍ 2018 – 2020. 

PRIORITA OPATŘENÍ 
CÍLE A OPATŘENÍ PRO CÍLOVOU SKUPINU 

SENIOŘI 

NOVÁ 
SLUŽBA 
(aktivita) 

1.  Finanční a metodická podpora pobytové služby na území 
Kostelecka  

NE 
 1.1. Finanční udržitelnost poskytovatelů SS v síti služeb na 

Kostelecku 
 1.2. Metodická podpora – realizace informačních bloků pro 

poskytovatele i seniory, adresář poskytovatelů, zajištění 
informačních letáků 

 1.3. Rozvolnění 4 lůžkových pokojů v Geriatrickém centrum Týniště 
nad Orlicí 

ANO 

2.   Tísňová péče – dokončení záměru 

ANO 

 2.1. Jednání s organizací Život 90, Praha 
 2.2. Zajištění pohotovosti 
 2.3. Informovanost veřejnosti, zapojení okolních obcí 
 2.4. Zajištění finančních zdrojů na zabezpečení pohotovosti – 

uzavřené DPP 
 2.5. Vypracování „Pravidel provozu SOS tlačítek“ 

3.  Zlepšení navigačního a informačního systému ve městě – 
zviditelnění informací o sídle sociálních služeb (pečovatelské 
služby a Domovinky – centra denních služeb) ANO 

 3.1. Rozšíření stávajícího informačního systému města 
 3.2. Označení hlavního vstupu do PS a do CDS 

4.  Zkvalitn ění materiálně technického zabezpečení 
Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí – zajištění 
parkovacích míst a prostor ke garážování služebních vozidel 
pečovatelské služby ANO 

 4.1. Zajištění parkovacích míst 
 4.2. Zajistit úpravu dopravního značení 
 4.3. Zajistit prostory ke garážování 3 služebních vozidel 

5.  Zkvalitn ění materiálně technického zabezpečení Centra 
denních služeb – Domovinka Kostelec nad Orlicí ANO 

 5.1. Zajištění podmínek materiálně technického standardu CDS 
6.  Zajištění dostupnosti služeb poskytovaných Pečovatelskou 

službou Kostelec nad Orlicí v okolních obcích ANO 
 6.1. Revize a aktualizace smluv 

7.   Zvýšení informovanosti veřejnosti o dostupných sociálních 
službách na Kostelecku 

NE 
 7.1. Vydání aktualizovaného Adresáře poskytovatelů SS a služeb 

navazujících 
 7.2. Udržitelnost, podpora a spolupráce při zajištění Dne otevřených 

dveří u poskytovatele sociální služby 

8. 
 Preventivní akce pro seniory, zapojení do společenského 

života  
NE  8.1. Aktivity na podporu vzdělávání seniorů 

 8.2.  Aktivity na podporu volnočasových aktivit seniorů 
9.  Navýšení kapacity Domova důchodců v Albrechticích nad 

Orlicí  ANO 
 9.1. Výstavba Domků na Květné v Albrechticích nad Orlicí 

10.  Přestavba/přístavba v DD Borohrádek – rozvolnění 
vícelůžkových pokojů 

ANO 
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 10.1. Přestavba/přístavba v DD Borohrádek, dle projektové 
dokumentace 

 P
RIORITA 

OPATŘENÍ 
CÍLE A OPATŘENÍ PRO CÍLOVOU SKUPINU 

ZDRAVOTN Ě POSTIŽENÍ OBČANÉ 

NOVÁ 
SLUŽBA 
(aktivita) 

1.  Bezbariérová dostupnost na Úřad práce, pobočka Kostelec 
nad Orlicí ANO 

 1.1. Vyvolat jednání o odstranění bariér v ÚP Kostelec nad Orlicí 
2.   Vzdělávání pečujících osob – udržitelnost aktivit 

NE  2.1. Vzdělávací aktivity pro pečující o dítě a mladistvého 
 2.2. Vzdělávací aktivity pro pečující o dospělou osobu 

3.   Setkávání sociálních pracovníků, poskytovatelů SS, 
zdravotníků – udržitelnost aktivity NE 

 3.1. Udržitelnost společného jednání 1x ročně 
4.  Setkávání sociálních pracovníků, poskytovatelů SS, 

zdravotníků – udržitelnost aktivity NE 
 4.1. Pravidelné setkávání všech zúčastněných 

 

PRIORITA OPATŘENÍ 
CÍLE A OPATŘENÍ PRO CÍLOVOU SKUPINU 

RODINY S DĚTMI A MLÁDEŽ 

NOVÁ 
SLUŽBA 
(aktivita) 

1.  Potřeba zajištění krizových lůžek, sociální bydlení 
ANO  1.1. Vyvolat jednání s vedením města a odborem správy majetku 

města o nutnosti sociálních bytů v Kostelci nad Orlicí 
2.  Více volnočasových aktivit pro děti ve věku 12 – 18 let 

ANO  2.1. Vyvolat jednání s DDM a se sdružením OD5K10 o možné 
nabídce aktivit pro Kostelec nad Orlicí  

3.  Povinnost města zajistit místo v MŠ i pro dvouleté děti – 
nově legislativa 

ANO 
 3.1. Informovat Komisi školství, kultury, tělovýchovy a sportu 

Města Kostelec nad Orlicí 
 

PRIORITA OPATŘENÍ 
CÍLE A OPATŘENÍ SE ZAMĚŘENÍM NA 

PREVENCI KRIMINALITY 

NOVÁ 
SLUŽBA 
(aktivita) 

1.  Potřeba zajištění sociálního bydlení – pro sociálně slabé 
rodiny, propuštěné z výkonu trestu, osoby po exekuci, 
matky s dítětem v krizi, seniory s nízkým příjmem  ANO 

 1.1. Viz. Priorita č. 1 – Rodiny s dětmi a mládež 
2.  Rozšíření městského kamerového systému a propojení s 

PČR 
ANO  2.1. Zajištění finančních zdrojů 

 2.2. Realizace MKDS v Kostelci nad Orlicí 
3.  Zajištění neobydlených budov v majetku a katastru města 

Kostelec nad Orlicí 
ANO 

 3.1. Přenést problematiku na Komisi pro dopravu, bezpečnost a 
prevenci 

4.  Podpora volnočasových aktivit pro sociálně slabé rodiny 
s dětmi.  

NE 
 4.1. Udržitelnost finanční a organizační k zajištění víkendových 

pobytů pro tuto cílovou skupinu 
 4.2. Psychosociální podpora sociálně vyloučených rodin na 

Kostelecku  ANO 
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PRIORITA OPATŘENÍ 
CÍLE A OPATŘENÍ PRO CÍLOVOU SKUPINU 

ZÁJMOVÉ KLUBY 

NOVÁ 
SLUŽBA 
(aktivita) 

1.  Komunitní centrum v Kostelci nad Orlicí 

ANO 
 1.1. Výběr vhodných prostor 
 1.2. Podání žádosti o dotaci na vybudování Komunitního centra 

v Kostelci nad Orlicí 
 1.3. Realizace projektu 

2.  Více volnočasových aktivit pro děti ve věku 12 – 18 let NE 
 2.1. Vyvolat jednání s DDM a se sdružením OD5K10 o možné 

nabídce aktivit pro Kostelec nad Orlicí, pořádání jednodenních 
aktivit viz Aktivita č. 2 – cílová skupina Rodiny s dětmi a 
mládež 

ANO  2.2. Zapojit do jednání ZŠ, střední školy viz Aktivita č. 2 – cílová 
skupina Rodiny s dětmi a mládež 

 2.1. Zajištění finančních zdrojů na zajištění aktivit viz Aktivita č. 2 – 
cílová skupina Rodiny s dětmi a mládež 

 

 

PRIORITA OPATŘENÍ 
CÍLE A OPATŘENÍ PRO CÍLOVOU SKUPINU 

MENŠINY 

NOVÁ 
SLUŽBA 
(aktivita) 

1.  Udržitelnost doučovacího kroužku pro děti ze sociálně 
slabých rodin se špatným prospěchem na ZŠ 

NE 
 1.1. Udržitelnost finančních zdrojů na zajištění služby viz Priorita č. 

4 – Prevence kriminality 
 1.2. Zajištění náhradních prostor viz Priorita č. 4 – Prevence 

kriminality 
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CÍLE A OPATŘENÍ PRO CÍLOVOU SKUPINU 
SENIOŘI 

 
Priorita č. 1 

Finanční a metodická podpora pobytové služby na území Kostelecka  
Popis problémové situace: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo doporučený postup Materiálně-technický standard 
pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou. 
Materiálně technický standard je členěn na části specifické pro tyto sociální služby: 
- chráněné bydlení 
- domovy pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionáře 
- domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem 
Například u domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem je nastaven pouze maximální 
počet lůžek na pokoji 2. 
 
Pobytové služby patří mezi nejnákladnější nicméně nezbytné sociální služby. Tyto služby jsou 
schopny zajistit klientovi především s těžkou a úplnou závislostí odpovídající pomoc a 
podporu, která ve většině případů i za velkého přispění rodiny a terénních služeb nemůže být 
zajištěna v jejich přirozeném prostředí. S tímto je spojena i příprava pobytových služeb na 
postupné naplnění materiálně- technického standardu pro služby sociální péče poskytované 
pobytovou formou, což sebou nese další finanční zatížení pro poskytovatele pobytových služeb. 
V souvislosti se stárnutím populace je nezbytná i dostatečná informovanost o dostupnosti 
pobytových služeb včetně propojení a návaznosti dalších sociálních služeb. 
 

Popis opatření: 
1.1. Finanční udržitelnost poskytovatelů SS v síti služeb na Kostelecku 
Cílem je podpora právě pobytových služeb, tím, že budou i nadále zařazeni do sítě SS 
Kostelecka a také i finančně podporovány na základě oprávněné žádosti. Přispění k plnění 
materiálně-technického standardu pro pobytové služby. Realizace informačních bloků pro 
poskytovatele a seniory v rámci komunitního plánování zaměřených na aktuální informace 
ohledně dostupnosti sociálních služeb, tj. co chybí, co je potřeba změnit, na koho je možné se 
obrátit atd. Mimo jiné i vznik aktuální informační brožury poskytovatelů služeb. 
 
1.2. Metodická podpora – realizace informačních bloků pro poskytovatele i seniory, 
adresář poskytovatelů, zajištění informačních letáků 
Cílem je realizace informačních bloků pro poskytovatele a seniory v rámci komunitního 
plánování zaměřených na aktuální informace ohledně dostupnosti sociálních služeb, tj. co 
chybí, co je potřeba změnit, na koho je možné se obrátit atd. Mimo jiné i vznik aktuální 
informační brožury poskytovatelů služeb. 
 
1.3. Rozvolnění 4 lůžkových pokojů v Geriatrickém centrum Týniště nad Orlicí 
Cílem je snížení kapacity domova pro seniory na 40 klientů, rozvolnění čtyřlůžkových pokojů 
a to v rozmezí cca dvou let. 
 
Zdroj ov ěření: 
Počet informačních bloků v rámci komunitního plánování 2 - 3/rok 
Vznik aktuální brožury poskytovatelů sociálních služeb 
Zařazení pobytových služeb v aktuální síti SS Kostelecka 
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Dotační podpora pobytových služeb z rozpočtu Města Kostelce nad Orlicí 
Kapacita domova pro seniory 40klientů (Registr poskytovatelů sociálních služeb ČR, 
Registrace – Rozhodnutí KÚ KHK, Pověření KHK), rozvolnění čtyřlůžkových pokojů 

Dopady cíle: 
Zajištění potřebné podpory a služeb seniorům s těžkou a úplnou závislostí v rámci dostupnosti 
pobytových služeb na Kostelecku 
Postupné plnění materiálně – technického standardu pro pobytová zařízení 
Zvýšení informovanosti seniorů a poskytovatelů 
Termín realizace: 
Průběžně v letech 2018 a 2020. 

Odpovědná osoba: 
Vedoucí OSV PO3, koordinátor KPSS, vedoucí pobytové služby 

Realizátoři, dotčené subjekty: 
GC Týniště nad Orlicí, vedoucí PO3, ZM KO 

Předpokládané finanční dopady: 
Rozpočet města Kostelce nad Orlicí – dotační tituly pro poskytovatele sociálních služeb, 
zřizovatelé pobytových služeb v rámci provozních příspěvků, rozpočet organizace, dotace 
KÚ, MPSV (spojené se zajištěním podmínek materiálně technických standardů)  

 

 

Priorita č. 2 
Tísňová péče – dokončení záměru  

Popis problémové situace: 
V roce 2016 OSV vstoupil v jednání se službou, která zajišťuje tísňovou péči po celé ČR, Život 
90, z. ú. Praha, kde jsme se osobně seznámili s vedoucí tísňové péče AREÍON, která nám 
ukázala, jak celý systém pracuje přímo v praxi na dispečinku Praha. Následně jsme se dohodli, 
že poskytovatel má v testovacím režimu přístroj, který by byl pro naše účely vhodný, ale 
výsledky testu budou až koncem roku 2016. S touto službou jsme byli po celou dobu 
v kontaktu. Následně jsme zakoupili 3 ks koncových zařízení – cena 5 500,- / 1 kus, které jsou 
v majetku města a podle vypracovaných pravidel budou zapůjčeny potřebným osobám. Cenu 
instalace ve výši 2 300,- Kč a měsíční úhradu za službu ve výši 400,- Kč bude hradit klient. 
V roce 2017 se OSV i právní kancelář snažili připravit Smlouvu o poskytování tísňové péče, 
ovšem komunikace v organizaci byla problematická, a to z důvodu dlouhodobé nemoci 
ředitelky a následně změny ve vedení organizace. Doposud není smlouva schválena, abychom 
mohli službu začít poskytovat 
 
Popis opatření: 
2.1. Jednání s organizací Život 90, Praha 
Vyvolat opětovné jednání s organizací, která nereaguje na urgování připomínkování smlouvy. 
V případě, že nedojde k podpisu smlouvy, organizace Život 90, Praha si odkoupí od města 
Kostelec nad Orlicí již dodané přístroje.  
 
2.2. Zajištění pohotovosti 
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V případě, že dojde ke schválení a podpisu smlouvy bude OSV iniciovat jednání, které by mělo 
mít za cíl zajistit pohotovost a uvést přístroje do provozu v domácnostech vytipovaných klientů. 
Jednání s pracovníky pečovatelské služby, pracovníky městské policie, dobrovolnými hasiči či 
PČR. 
 
2.3. Informovanost veřejnosti, zapojení okolních obcí 
Ihned po schválení smlouvy radou města zajistí OSV informovanost o nabízené službě široké 
veřejnosti a okolním obcím. Do informační kampaně lze zapojit Úřad práce, pobočku Kostelec 
nad Orlicí, lékaře, klub seniorů, pečovatelskou službu apod.   
 
2.4. Zajištění finančních zdrojů na zabezpečení pohotovosti – uzavřené DPP 
Současné jednání o držení pohotovosti bude ošetřeno i finanční odměnou pro pracovníky 
z rozpočtu města. 
 
2.5. Vypracování „Pravidel provozu SOS tlačítek“ 
OSV vypracuje pravidla, jakým způsobem budou SOS tlačítka zapůjčeny klientům. Pravidla 
schválí Komise sociální a zdravotní a následně RM. Pravidla budou zveřejněna na webu města.  
 
Zdroj ov ěření: 
-Podepsaná smlouva o spolupráci při zajišťování služby tísňové péče v KO 
- Informační kampaň – seznam potřebných klientů, kterým bude přístroj zapůjčen 
- Zajištění pohotovosti (uzavřené DPP), zajištění místa, kde budou uložené klíče klientů 
- Zajištění finančních zdrojů z rozpočtu města na pokrytí pohotovosti – navýšení financí na 
sociální služby  
 

Dopady cíle: 
- Zvýšení pocitu bezpečí u zdravotně postižených osob 
- Snížení žádostí o umístění v ústavních zařízeních 
- Podpora osob v přirozeném prostředí 
- Snížení počtu dlouhodobých hospitalizací v důsledku pádu, náhlé mozkové příhody apod. 
 
Termín realizace: 
Průběžně v roce 2018 - 2020 

Odpovědná osoba: 
Vedoucí OSV, koordinátor KPSS, právní kancelář města KO, RM 

Realizátoři, dotčené subjekty: 
OSV, PS KO, MP KO, dobrovolní hasiči KO, PČR, Život 90, Praha, ÚP pobočka KO, 
zdravotníci, sociální pracovníci 

Předpokládané finanční dopady: 
-Náklady na DPP pohotovostním pracovníkům 
- Náklady na výjezd (předpoklad 1 – 2 měsíčně) = 500,- Kč/1 výjezd = tj. 1 000,- Kč x 12 
měsíců = 12 000,- Kč ročně 
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Priorita č.3 
Zlepšení navigačního a informačního systému ve městě – zviditelnění 

informací o sídle sociálních služeb (pečovatelské služby a   
Domovinky-Centra denních služeb) 

Popis problémové situace: 
Pečovatelská služba Kostelec nad Orlicí sídlí v Domě s pečovatelskou službou Frošova 1414 
v Kostelci nad Orlicí, což je mimo centrum města. Zde se také nachází Domovinka - Centrum 
denních služeb Kostelec nad Orlicí. V současné době nejsou tyto jmenované sociální služby 
zahrnuty do informačního a navigačního systému města Kostelec nad Orlicí. Situace je 
zatěžující pro osoby, které řeší nepříznivou sociální situaci, potřebují sociální služby osobně 
kontaktovat a ve městě se neorientují. Tato skutečnost nepřispívá k dobré informovanosti a 
prezentaci obou sociálních služeb. 
Popis opatření: 
3.1. Rozšíření stávajícího informačního systému města 
Realizace srozumitelného navigačního systému, který bude informovat o sídle Pečovatelské 
služby Kostelec nad Orlicí a Domovinky - Centra denních služeb Kostelec nad Orlicí, popřípadě 
doplnění stávajícího navigačního systému města Kostelec nad Orlicí o informace o sídle 
jmenovaných sociálních službách.  
3.2. Označení hlavního vstupu do PS a do CDS 
Město Kostelec nad Orlicí, jako zřizovatel služby by mělo zajistit označení budovy, kde sídlí 
Pečovatelská služba Kostelec nad Orlicí a Domovinka - Centrum denních služeb Kostelec nad 
Orlicí, tak, aby bylo zřejmé, že obě služby, zde mají sídlo. 
Zdroj ov ěření: 
Instalace/rozšíření orientačního a navigačního systému města  
Označení vstupu do Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí 
Označení vstupu do Domovinka - Centra denních služeb Kostelec nad Orlicí  

Dopady cíle: 
Zvýšení informovanosti o poloze sídla sociálních služeb. 
Dostupná a srozumitelná navigace pro osoby, které mají zájem sociální služby osobně 
kontaktovat.  
Prezentace sociálních služeb. 
Termín realizace: 
2019  

Odpovědná osoba: 
Vedoucí pečovatelské služby 

Realizátoři, dotčené subjekty: 
OSMM 

Předpokládané finanční dopady: 
Rozpočet města – dle nabídky zhotovitele 
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Priorita č.4 
Zkvalitn ění materiálně technického zabezpečení Pečovatelské služby 

Kostelec nad Orlicí – zajištění parkovacích míst a prostor ke garážování 
služebních vozidel pečovatelské služby 

Popis problémové situace: 
Pečovatelská služba Kostelec nad Orlicí využívá k zajišťování terénních služeb 5 služebních 
vozidel. Ke garážování slouží pečovatelské službě 2 garáže. V průběhu dne vozidla, při dojezdu 
z terénu, parkují v prostranství mezi oběma domy s pečovatelskou službou, kde parkují také 
během noci. Prostranství, které využívají dále klienti pečovatelské služby, obyvatelé domů 
s pečovatelskou službou a klienti ordinace MUDr. Ambrožové a MUDr. Etlera, je pro tyto účely 
nedostačující a zcela nevyhovující. Hrozí zde, jak poškození vozidel, tak nebezpečí úrazu osob, 
které se zde pohybují. Nepříjemné je také parkování a následné startování vozidel v těsné 
blízkosti bytů, které obývají senioři. 
Popis opatření: 
4.1. Zajištění parkovacích míst 
Zajistit pro vozidla pečovatelské služby parkovací místa v blízkosti Domu s pečovatelskou 
službou Frošova 1414 Kostelec nad Orlicí. Jednání s vedoucím Odborem dopravy a Komisí pro 
dopravu a bezpečnost. 
4.2. Zajistit úpravu dopravního značení 
Zajistit úpravu dopravního značení u příjezdových komunikací k budovám domů 
s pečovatelskou službou – omezit pouze pro vozidla pečovatelské služby, klienty ordinace 
lékaře a obyvatele domů s pečovatelskou službou. Jednání s odborem dopravy.  
4.3. Zajistit prostory ke garážování 3 služebních vozidel 
Zajistit prostory ke garážování pro 3 služební vozidla pečovatelské služby - ve spolupráci 
s Odborem správy majetku města Kostelec nad Orlicí využít volné nebo nevyužívané prostory, 
popřípadě realizovat pronájem vhodných garáží. 
 Zdroj ověření: 
4.1. Zřízení parkovacích míst pro služební vozidla pečovatelské služby – 5 parkovacích míst. 
4.2. Úprava dopravního značení u příjezdových komunikací k budovám domů 
s pečovatelskou službou. 
4.3. Zajištění prostor ke garážování pro 3 vozidla pečovatelské služby. 

Dopady cíle: 
Zkvalitnění materiálně technického vybavení Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí. 
Dostupnost parkovacích míst pro služební vozidla pečovatelské služby. 
Dostupnost garážovacích prostor pro vozidla pečovatelské služby, zvýšení bezpečnosti osob i 
majetku. 
Termín realizace: 
2018 - 2020 

Odpovědná osoba:  
Vedoucí pečovatelské služby 

Realizátoři, dotčené subjekty: 
ODOZU, OSMM 

Předpokládané finanční dopady: 
Rozpočet města 
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Priorita č.5 
Zkvalitn ění materiálně technického zabezpečení Centra denních služeb – 

Domovinka Kostelec nad Orlicí 
Popis problémové situace: 
Domovinka - Centrum denních služeb Kostelec nad Orlicí (dále Domovinka) zajišťuje 
poskytování ambulantních služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby s 
chronickým onemocněním. Kapacita Domovinky je 9 klientů. K zajištění požadovaných služeb 
využívá Domovinka denní místnost, kuchyňku a sociální zařízení.  Tyto prostory se nacházejí 
v 1. patře Domu s pečovatelskou službou Frošova 1414 Kostelec nad Orlicí. Denní místnost 
slouží také jako šatna pro klienty, kancelář sociální pracovnice a prostor určený k odpočinku 
klientů.  
Mezi základní strategická východiska Královéhradeckého kraje v oblasti péče o seniory patří 
podpora života v běžném prostředí prostřednictvím ambulantních sociálních služeb. 
Nejlevnější alternativou péče zabezpečující potřebu trvalého dohledu a asistence jsou právě 
centra denních služeb. Mezi základní požadavky k zajištění kvalitní péče patří dodržení 
materiálně technického standardu, jehož kritérium je požadavek na 2 oddělené denní místnosti 
pro poskytování požadovaných služeb. Denní místnost pro běžné činnosti (např. aktivizační 
činnosti, terapeutické činnosti, podávání jídla a pití a další) a místnost sloužící pro odpočinek 
klientů.  
Oddělené 2 denní místnosti v současné době nejsou ve vyhrazených prostorech CDS možné 
zřídit. Jako jediné řešení se nabízí možnost využít prostory, kde v současné době sídlí lékaři, 
kteří se společně střídají v jedné kanceláři. Tyto prostory vč. čekárny pro pacienty a sociálního 
zázemí by byly zcela dostačující k naplnění tohoto cíle.  
Popis opatření: 
5.1. Zajištění podmínek materiálně technického standardu CDS 
Vedení pečovatelské služby vyvolá jednání s vedením města a OSMM, aby došlo k naplnění 
cíle: 
1. zajistit splnění podmínek materiálně technického standardu centra denních služeb 
2. využít stávající prostory v domě s pečovatelskou službou – ordinaci lékaře 
3. vyvolat jednání se zástupci města Kostelec nad Orlicí s cílem ukončení pronájmu prostor 
ordinace lékaře v Domě s pečovatelskou službou Frošova 1414 Kostelec nad Orlicí 
4. realizace doporučovaného materiálně technického standardu centra denních služeb – zřízení 
místnosti na odpočinek a prostoru šatny pro klienty Domovinky  
Zdroj ov ěření: 
Realizace doporučovaného materiálně technického standardu pro centra denních služeb – 
zřízení místnosti na odpočinek a prostoru šatny pro klienty Domovinky. 

Dopady cíle: 
Zkvalitnění materiálně technického vybavení Centra denních služeb - Domovinka Kostelec 
nad Orlicí. 
Zajištění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb. 
Termín realizace: 2019 -2020 

Odpovědná osoba:  
Vedoucí pečovatelské služby 

Realizátoři, dotčené subjekty: 
Vedení města, OSMM 

Předpokládané finanční dopady: 
Rozpočet města, dotace MPSV 



89 
 

Priorita č.6 
Zajištění dostupnosti služeb poskytovaných Pečovatelskou službou  

Kostelec nad Orlicí v okolních obcích 
Popis problémové situace: 
Pečovatelská služba Kostelec nad Orlicí zajišťuje poskytování služeb pro občany okolních obcí 
na základě smluvního vztahu mezi Městem Kostelec nad Orlicí a příslušnou obcí. V minulosti 
byly uzavírány smlouvy, které ošetřovaly současně zajišťování pečovatelské služby pro občany 
okolních obcí a přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí 
občanům okolních obcí. Od roku 2018 vyřizuje agendu Žádostí o přidělení bytu v Domech 
s pečovatelskou službou – domech zvláštního určení Odbor sociálních věcí Městského úřadu 
v Kostelci nad Orlicí (upraveno v Pravidlech pro přidělování bytů v DPS) 
Popis opatření: 
6.1. Revize a aktualizace smluv  
1. provedení revize stávajících smluv, aktualizace a návrh na rozdělení smluv o zajišťování 
pečovatelské služby a smluv o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou 
2. vyvolání společného jednání zástupců odboru sociálních věcí, pečovatelské služby a zástupců 
okolních obcí 
3. prezentace nabídky poskytovaných služeb (pečovatelská služba, centrum denních služeb, 
ubytování v domě s pečovatelskou službou) zástupcům okolních obcí 
4. projednání návrhu smlouvy 
5. vyjednání smlouvy o zajišťování a poskytování pečovatelské služby pro občany okolních 
obcí 
6. vyjednání smlouvy o přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou – domech 
zvláštního určení v Kostelci nad Orlicí občanům okolních obcí (OSV) 
Zdroj ov ěření: 
Počet uskutečněných jednání 
Počet uzavřených smluv o zajišťování a poskytování pečovatelské služby pro občany 
okolních obcí 
Počet uzavřených smluv o přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou v Kostelci nad 
Orlicí 

Dopady cíle: 
Zajištění dostupnosti pečovatelské služby v okolních obcích 
Termín realizace: 
2018-2019 

Odpovědná osoba:  
Vedoucí pečovatelské služby, vedoucí OSV 

Realizátoři, dotčené subjekty: 
PS KO, OSV, vedení města 

Předpokládané finanční dopady: 
Bez finančních nákladů 
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Priorita č. 7 
Zvýšení informovanosti veřejnosti o dostupných sociálních službách na 

Kostelecku 
Popis problémové situace: 
Již v minulých letech jsme se snažili zvýšit informovanost o sociálních službách, o 
poskytovatelích, kteří služby na území Kostelecka poskytují, a to jak formou besed, článků ve 
Zpravodaji, tiskem letáků apod. Vzhledem ke stálým změnám v této oblasti je nutné tuto 
aktivitu udržet a stále aktualizovat informace a předávat je veřejnosti. 
 
Popis opatření: 
7.1. Vydání aktualizovaného Adresáře poskytovatelů SS a služeb navazujících 
Aktualizovat a vydat Adresář, který bude zároveň zveřejněný na webu města. Distribuce 
formou Zpravodaje – zdarma do každé rodiny. 
7.2. Udržitelnost, podpora a spolupráce při zajištění Dne otevřených dveří u poskytovatele 
sociální služby 
Udržitelnost tradice, kdy cílem je získání představy o konkrétní službě, osobní představení 
poskytovaných služeb v místě a přímé zodpovídání dotazů, snížení psychologické bariéry a 
navázání prvního kontaktu. Zamýšlíme tuto aktivitu realizovat v Domě s pečovatelskou 
službou Kostelec nad Orlicí, kde návštěvníci mohou zároveň navštívit i Domovinku – Centrum 
denních služeb a v Geriatrickém centru v Týništi nad Orlicí. Součástí této akce budou odborné 
workshopy pro veřejnost, prohlídka prostor, případně beseda se zdravotníky. Akci bude 
předcházet rozsáhlá informační kampaň 
 
Zdroj ov ěření: 
-Aktualizace adresáře poskytovatelů SS a služeb navazujících 
- Vydání a distribuce Adresáře 
- Organizační i finanční podpora při zajištění Dne otevřených dveří u poskytovatele SS 1x 
ročně 

Dopady cíle: 
Cílem této priority je zvýšení povědomí o sociálních službách a zmírnění psychologických 
bariér při prvním kontaktu se službou. Předání informací o službách potencionálním 
uživatelům či jejich rodinným příslušníkům, zástupcům okolních obcí.   
Termín realizace: 
DOD rok 2018, 2019, 2020 
Distribuce adresářů poskytovatelů rok 2018/2019 

Odpovědná osoba: 
Koordinátor KPSS 

Realizátoři, dotčené subjekty: 
Vedoucí GC Tý, vedoucí PS KO, lektoři přizvaní na workshopy 

Předpokládané finanční dopady: 
DOD cca 40 000,- Kč/1 akce 
Adresáře poskytovatelů cca 60 000,- Kč (počet výtisků 2 900 ks Zpravodaj) 
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Priorita č. 8 
Preventivní akce pro seniory – zapojení do společenského života 

Popis problémové situace: 
V souvislosti s prodlužováním délky plnohodnotného života se zvyšuje i zájem seniorů o 
získávání nových zkušeností a znalostí. Naším cílem je nabídnout seniorům možnost dalšího 
vzdělávání, které bude mít dopad na zlepšení kvality jejich života, předcházení společenskému 
vyloučení a navázání nových kontaktů, čímž dojde ke zlepšení psychické i fyzické pohody.  
Navazující aktivita na akce, které se zaměřovaly na sportovní aktivity (olympiáda pro seniory, 
rehabilitační cvičení, počítačové kurzy, odborné besedy apod.). 
Vzdělávací aktivity napomohou k aktivní podpoře životního programu ve stáří, je nutné 
respektovat věkové kategorie – začínající důchod, starší lidé, staří lidé a těmto skupinám 
připravit program. Motivací při vzdělávání seniorů je např. držet krok s dobou, potřeba 
sociálního kontaktu s jinými lidmi, potřeb a seberealizace.  
Popis opatření: 
8.1. Aktivity na podporu vzdělávání seniorů 
8.2. Aktivity na podporu volnočasových aktivit seniorů 
Ve spolupráci s Klubem seniorů Pohoda připravit program, dle zájmu seniorů, přizvat 
odborníky, podílet se finančně a organizačně na zajištění aktivit.  
Zapojit do akcí i seniory v Domě s pečovatelskou službu – propojení prostor apod. 
Zdroj ov ěření: 
- Počet akcí (besedy, přednášky, PC kurzy apod.) 

Dopady cíle: 
Začlenění seniorů do společenského života, zlepšení psychologického zdraví, zlepšení 
komunikace, zvýšení informací, které vedou k bezpečnějšímu životu starších a osamělých 
osob, smysluplné využití volného času, navázání nových sociálních kontaktů, mezigenerační 
setkávání, umožnit samostatně získávat informace, zvýšit sebevědomí seniorů, zvýšení 
fyzické a psychické kondice, prodloužení soběstačnosti.  
Termín realizace: 
2018 -2020  

Odpovědná osoba: 
Koordinátor KPSS 

Realizátoři, dotčené subjekty: 
Vedoucí Klubu seniorů Pohoda, vedoucí PS KO, přizvaní odborníci, lektoři apod. 

Předpokládané finanční dopady: 
Spoluúčast zájemců, spoluúčast klubu, rozpočet města (prevence kriminality, plánování SS) 
apod. 
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Priorita č. 9 
Navýšení kapacity Domova důchodců v Albrechticích nad Orlicí 

  
Popis problémové situace: 
V současné době vidíme neuspokojivý stav v umisťování žadatelů s Alzheimerovou demencí. 
Lůžek pro tyto klienty je nedostatek, jsou hospitalizováni v zařízeních zcela pro ně nevhodných 
(LDN, následná péče, psychiatrické léčebny – kde nejsou schopny zajistit adekvátní péči pro 
tuto cílovou skupinu), proto zařízení požádalo o dotaci na výstavbu Domků Na Květné, které 
navýší kapacitu domova o dalších 24 lůžek. DD v Albrechticích je jediné zařízení v kraji, které 
se specializuje na seniory trpící Alzheimerovou chorobou. V pořadníku je 140 žádostí a zařízení 
je schopné uspokojit 20 – 25 ročně. 
Popis opatření: 
9.1. Výstavba Domků na Květné v Albrechticích nad Orlicí 
Cílem je realizovat výstavbu domků rodinného typu s kapacitou 24 lůžek nejdéle do roku 2020. 
Zdroj ov ěření: 
Výstupem opatření je zrealizovaná výstavba 24 lůžek. 

Dopady cíle: 
Jako největší přínos bude rychlejší umístění žadatelů, kteří jsou mnohdy v situaci, kdy již 
nezvládají péči vlastními silami ani s pomocí terénních služeb.  
Termín realizace: 
2018 - 2020 

Odpovědná osoba: 
Investorem akce je Královehradecký kraj a budoucím provozovatelem Domov důchodců 
Albrechtice nad Orlicí 

Realizátoři, dotčené subjekty: 
Investorem a tedy i realizátorem akce je Královehradecký kraj 

Předpokládané finanční dopady: 
Dotace MPSV a vlastní zdroje KHK. Předpokládané náklady akce 48,7 mil. Kč 
 

 

Priorita č. 10 
Přestavba/přístavba v DD Borohrádek – rozvolnění vícelůžkových pokojů  

 
Popis problémové situace: 
Domov důchodců Borohrádek má kapacitu svého zařízení 118 lůžek, a to jak jednolůžkových, 
dvoulůžkových, třílůžkových, ale i čtyřlůžkových. Posláním zařízení je nahradit domov 
osobám, které vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu, nemohou žít ve svém přirozeném 
prostředí. Jedním z cílů zařízení je i zlepšit dobrý standard prostředí a vybavení DD, aby došlo 
k zachování kvality života uživatelů služeb a udržení jejich schopnosti a dovednosti při plném 
respektování jejich zvyklostí a přání. Cílovou skupinou jsou senioři nad 65 let věku 
z Královéhradeckého kraje se sníženou soběstačností, kteří se ocitli v nepříznivé sociální 
situaci, která vyžaduje nepřetržitou péči. Zřizovatelem zařízení je Královéhradecký kraj. 
Současný stav vícelůžkových pokojů je zcela nevyhovující: 
- neodpovídá moderním požadavkům 
- odporuje požární bezpečnosti 



93 
 

- chybí bezbariérový přístup do 2. patra 
- o pokoje tohoto typu není zájem ze stran uživatelů 
Popis opatření: 
10.1. Přestavba/přístavba v DD Borohrádek, dle projektové dokumentace 
Cílem zařízení je realizovat rekonstrukci budovy Zámeček, případně zvolit výhodnější řešení, 
tj. přistavět v areálu domova důchodců nový pavilon, který by odpovídal požadavkům. Do doby 
realizace přestavby bude nutné snížit kapacitu zařízení o 10 klientů. 
Zdroj ov ěření: 
Výstupem opatření je zvýšení kvalita poskytovaných služeb v nově zrekonstruovaných 
prostorách. 

Dopady cíle: 
Zajištění bezpečnosti klientům a zvýšení konkurenceschopnosti k jiným zařízením stejného 
typu. 
Termín realizace: 
Ihned po vypracování projektové dokumentace 

Odpovědná osoba: 
Domov důchodců Borohrádek, Mgr. Jindřich Vašíček, ředitel DD Borohrádek 

Realizátoři, dotčené subjekty: 
Zřizovatel: Královéhradecký kraj 

Předpokládané finanční dopady: 
V případě rekonstrukce Zámečku cca 25.000.000,- Kč s velkými provozními problémy zbytku 
DD (jídlo, náhradní ubytování, hluk, provoz). 
V případě výstavby nového objektu cca 30.000.000,- bez jakýchkoli dalších problémů 
(realizace na vlastním zasíťovaném pozemku s vnějším a odděleným přístupem na stavbu bez 
jakéhokoli zásahu do chodu DD). 
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CÍLE A OPATŘENÍ PRO CÍLOVOU SKUPINU 
ZDRAVOTN Ě POSTIŽENÍ OBČANÉ 

 

 

Priorita č. 1 
Bezbariérová dostupnost na Úřad práce, pobočka Kostelec nad Orlicí  

Popis problémové situace: 
Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Kostelci nad Orlicí sídlí v současné době v budově 
finančního úřadu, která je bariérová, bez výtahu, kanceláře jsou v patře, u hlavní silnice bez 
přechodu pro chodce, obtížného parkování vozidla a vystupování z vozidla přímo do velmi 
frekventované silnice. Osoby zde žádají o státní sociální podporu, dávky v hmotné nouzi, 
sociální služby, příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením. Tato 
problematika trápí nejenom zdravotně postižené občany, seniory, ale i matky s kočárky apod. 
Již v roce 2015 přislíbil Martin Horák – ředitel ÚP Hradec Králové nápravu v rozhlasové 
reportáži, od té doby zůstal stav nezměněn. 
 
Popis opatření: 
1.1. Vyvolat jednání o odstranění bariér v ÚP Kostelec nad Orlicí 
Cílem OSV je vyvolat jednání se zástupci ÚP pobočka KO a otevřít opětovně problematiku 
přístupu do budovy a parkování pro klienty.  
 
Zdroj ov ěření: 
Realizace schůzky 

Dopady cíle: 
Minimalizace bariér pro jednotlivé skupiny osoby navštěvujících kontaktní pracoviště úřadu 
práce 
Zajištění bezpečného a komfortního pohybu osob po budově úřadu, tak i před úřadem  
Splnění požadavků vyhlášky č. 398 / 2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb z hlediska jejich užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu nebo orientace.  
Termín realizace: 
V průběhu roku 2018 a 209 

Odpovědná osoba: 
Koordinátor KPSS 

Realizátoři, dotčené subjekty: 
Město Kostelec nad Orlicí – koordinátor KPSS, vedoucí OSV, OSMM, zástupce ÚP KO 

Předpokládané finanční dopady: 
Bez účasti města KO 
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Priorita č. 2 
Vzdělávání pečujících osob – udržitelnost aktivit  

Popis problémové situace: 
V rámci splněných aktivit Plánu SS na období 2015 – 2017 se nám podařilo vytipovat, oslovit 
a zapojit pečující osoby na Kostelecku, které jsme rozdělili do dvou pracovních skupin: 
I. Pečující o dítě a mladistvého 
II. Pečující o dospělou osobu 
Na základě jejich požadavků jsme jim připravili vzdělávací program, který jim vyhovoval. 
Veškeré aktivity byly hrazeny z projektu „Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na 
území obcí Královéhradeckého kraje“.  

Popis opatření: 
2.1. Vzdělávací aktivity pro pečující o dítě a mladistvého 
2.2. Vzdělávací aktivity pro pečující o dospělou osobu 
I nadále spolupracovat s pečujícími osobami a připravit jim vzdělávací a informační semináře, 
které jim usnadní jejich nelehkou práci, zvýší informovanost např. o službách či technikách, 
které využijí při péči o zdravotně postiženou osobu.  
Výstupem by měla být pečující osoba, která s podporou zvládá péči o svého blízkého, dokáže 
se orientovat v nabídce sociálních i podpůrných služeb, vyzná se v potřebné oblasti legislativy 
a ví, na koho se v případě konkrétních vzniklých problémů obrátit s žádostí o radu nebo pomoc. 
Prevence před přetížením pečujících osob a podpora sociálních služeb, které poskytují 
odlehčovací službu v přirozeném prostředí klientů i ve svých zařízeních. 
 
Zdroj ov ěření: 
Schůzka pečujících osob 2x ročně v roce 2018 
Schůzka pečujících osob 1x ročně v roce 2019 

Dopady cíle:  
Zajištění péče o osobu s handicapem po dobu např. nemoci pečující osoby, umožnit pečujícím 
osobám oddychnout si, nabrat nové síly, zvýšení informovanosti pečujících osob aj. 
Výstupem by měla být pečující osoba, která s podporou zvládá péči o svého blízkého, dokáže 
se orientovat v nabídce sociálních i podpůrných služeb, vyzná se v potřebné oblasti legislativy 
a ví, na koho se v případě konkrétních vzniklých problémů obrátit s žádostí o radu nebo pomoc. 
Prevence před přetížením pečujících osob a podpora sociálních služeb, které poskytují 
odlehčovací službu v přirozeném prostředí klientů i ve svých zařízeních. 
 
Termín realizace: 
 r. 2018 – r. 2019 

Odpovědná osoba: 
Koordinátor KPSS 

Realizátoři, dotčené subjekty: 
OSV, přizvaní lektoři, Orion z.s., GC Tý, PS KO 

Předpokládané finanční dopady:  
V případě přizvaných lektorů cca 5 000,- Kč/1 seminář 
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Priorita č. 3 
Setkávání sociálních pracovníků, poskytovatelů SS, zdravotníků – 

udržitelnost aktivity  
Popis problémové situace: 
V roce 2017 koordinátor KPSS zrealizoval první společnou schůzku zdravotníků, sociálních 
pracovníků a poskytovatelů sociálních služeb. Hlavním cílem bylo zlepšit a zvýšit komunikaci 
mezi všemi zúčastněnými a vzájemně se informovat o novinkách, potřebách a záměrech. 

Popis opatření: 
3.1. Udržitelnost společného jednání 1x ročně 
Vzhledem k tomu, že všichni zúčastnění se na první schůzce shodli na potřebě a přínosu této 
aktivity je důležitá udržitelnost a zapojení všech zainteresovaných i v dalším období. Schůzky 
se budou konat 1x ročně. Schůzku zajistí koordinátor KPSS a přizve účastníky dle adresáře, 
který byl již vypracovaný. Zároveň se schůzky zúčastní zástupce obce, který má sociální služby 
ve své gesci. 
Zdroj ov ěření: 
Počet uskutečněných schůzek – zápis a prezenční listina  

Dopady cíle: 
Společná schůzka přispěje ke zlepšení spolupráce mezi subjekty, zvýšení informovanosti o 
možných sociálních službách na Kostelecku a k mapování potřeb osob, které se dostali do 
tíživé situace, a to jak sociální, tak i zdravotní. 
Termín realizace: 
1x schůzka v r. 2018 (dle zájmu a požadavku se uskuteční schůzka i v dalším období) 
1x schůzka v r. 2019 

Odpovědná osoba: 
Koordinátor KPSS 

Realizátoři, dotčené subjekty: 
Sociální pracovníci města KO a Tý, poskytovatelé sociálních služeb působící na území 
Kostelecka, zástupci zdravotníků (lékaři, zdravotní sestry, zástupci nemocnic, LDN).  

Předpokládané finanční dopady: 
Dle nákladů z minulé schůzky vycházíme z částky cca 8 000,- Kč/ 1 schůzka 
Celkové náklady cca 16 000,- Kč/2 schůzky 
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CÍLE A OPATŘENÍ PRO CÍLOVOU SKUPINU 
RODINY S DĚTMI A MLÁDEŽ 

 

 

Priorita č. 1 
Potřeba zajištění sociálních bytů 

Popis problémové situace: 
Město Kostelec nad Orlicí nedisponuje žádnými sociálními byty. Tato potřeba narůstá nejenom 
u cílové skupiny senioři, ale také u osob se zdravotním postižením a u matek samoživitelek. 
Tuto problematiku řeší s klienty velice často sociální pracovník, kdy se na něho obrací velký 
počet jednotlivců, rodin nebo skupin osob, které nejsou schopny, v důsledku nedostatku 
bytových prostor (jak v majetku města, tak i v soukromém sektoru), si bydlení sami zajistit. 
Může docházet k sestěhování těchto osob, což působí špatně na soužití se sousedy apod.  
U osob s duševní poruchou dochází při dlouhodobé nemožnosti najít dostupné bydlení k 
demotivaci klientů, k pocitům zmaru, krizovým stavům, k tendenci řešit situaci patologickými 
způsoby (alkohol, kriminalita, hospitalismus apod.). Rozvíjí se tak i kruh „byznysu 
s chudobou“. Problémová situace kolem krizových lůžek spočívá v absenci možnosti umístit 
člověka v krizi kdekoliv v dostupné vzdálenosti od bezpečného místa, kde má zajištěny 
základní potřeby, společenské vazby, po dobu než mu může být poskytnuta cílená služba. 
 Tato potřeba je stále zmiňována při jednáních s vedením města. V současné době se nabízí 
možnost využít budovy bývalé ZŠ v Kostelecké Lhotě, kde by po rekonstrukci vzniklo 
komunitní bydlení.  
Cílovou skupinou pro takto upravené bydlení by byli např.  
• osoby, které potřebují pomoci při řešení krátkodobé bytové nebo finanční tísně – např. matky 
nebo otcové s dětmi ocitající se na ulici, osoby po odchodu z dětského domova, osoby po 
živelných pohromách, osoby po návratu z výkonu trestu odnětí svobody aj 
• osoby řešící rodinné a vztahové problémy jako je rozvod, rozchod, narušené vztahy v rodině, 
problémy na pracovišti, domácí násilí, rodiny po živelné pohromě aj 
• osoby s duševním onemocněním, u nichž je možné krátkodobým pobytem předejít 
dlouhodobější hospitalizaci v psychiatrickém zařízení 
• senioři, kteří se dostali do dluhové pasti a ocitli se v exekuci apod.  
Popis opatření: 
1.1. Vyvolat jednání s vedením města a odborem správy majetku města o nutnosti 
sociálních bytů v Kostelci nad Orlicí 
Město Kostelec nad Orlicí by mělo mít vypracovanou Koncepci bydlení, kde by bylo popsané 
i zajištění sociálního bydlení pro kostelecké občany, kteří se ocitli v tíživé životní situaci vlastní 
nebo cizí vinou. Součástí by měly být vypracovaná Pravidla pro přidělování těchto bytů – 
určena cílová skupina, období pronájmu apod. 
Doporučení OSV – kontaktovat nově zřízené Kontaktní centrum sociálního bydlení (pod 
MPSV), kde lze získat podporu a rady ohledně zřízení sociálního bydlení na obci: jak nejlépe 
zavádět sociální bydlení, jakou formu zvolit, kde je možné získat finanční prostředky nebo jak 
efektivně hodnotit bytovou nouzi lidí, kteří žádají o sociální bydlení. K dispozici zde jsou i 
metodické návody a výsledky analýz v této oblasti. Pracovníci kontaktního centra jsou ochotní 
zúčastnit se jednání i mimo pražskou kancelář. 
Zdroj ov ěření: 
Schůzka s vedením města a OSMM, sociálním pracovníkem.  
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Dopady cíle: 
Cílem je v prvotní fázi společné jednání všech zainteresovaných na postupu a vhodné lokalitě 
k výstavbě/rekonstrukci sociálních bytů případně zpracování Koncepce bydlení.  
Město Kostelec nad Orlicí by mělo podporovat ty nejzranitelnější skupiny svých obyvatel, 
jako jsou například senioři, rodiny s dětmi, samoživitelky apod., aby se mohli navrátit zpět do 
veřejného života.  
Výstupem by měla být dostupnost nízkonákladových bytů a existence transparentních 
pravidel nebo další variantou může být, že v případě krize je osobě k dispozici prostor, kde je 
možné poskytnout přístřeší na dobu nezbytně nutnou k poskytnutí další cílené pomoci. 
Termín realizace: 
Rok 2019 – z důvodu obecních voleb 

Odpovědná osoba: 
Koordinátor KPSS, sociální pracovník města 

Realizátoři, dotčené subjekty: 
Vedení města, odbor správy majetku města, příp. odbor stavební 

Předpokládané finanční dopady: 
Při opatření 1. 1. nejsou žádné finanční náklady 

 

 

Priorita č. 2 
Potřeba volnočasových aktivit pro děti ve věku 12 – 18  

Popis problémové situace: 
Opětovně narážíme na potřebu existence nízkoprahového zařízení ve města. Vzhledem k tomu, 
že toto zařízení není k dispozici a mládež ve věku 12-18 let již nebude vyhledávat kroužky 
v DDM, je potřeba podchytit tuto skupinu dětí a nabídnout jim jiné varianty vyžití. 
Podle analýzy zjišťování potřeb pro ohrožené děti na Kostelecku významně chybí dostatek 
nízkoprahových aktivit pro děti od 12 do 18 let, a jejich návazné služby (informace od lokální 
síťařky pro ORP Kostelec nad Orlicí, MPSV, projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů 
sociálně-právní ochrany dětí).  
V obci Kostelec nad Orlicí bylo v roce 2015, 2016 a 2017 realizována depistážní činnost s cílem 
identifikovat místa a oblasti, kde dochází k výskytu sociálně patologických jevů. Během této 
depistáže jsme identifikovali, že se v obci vyskytuje cílová skupina dětí a mladistvých, a to jak 
v dopoledních, tak v odpoledních hodinách, která se „potuluje“ po městě, schází se v různých 
městských zákoutích a mládež právě ve věku mezi 12-18 lety zkouší experimentovat s různými 
návykovými látkami (kouření tabákových výrobků, marihuany, alkoholu apod.). Jedná se o 
skupinu mládeže, se kterou v obci v rámci terénní činnosti nikdo nespolupracuje. Jejich jednání 
může do budoucna vést ke značným rizikovým jevům - zhoršení prospěchu ve škole, potulování 
po městě jako reakce na špatnou situaci v domácnosti, potíže s identitou atd., které většinou je 
schopno identifikovat nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nebo jiné aktivity, kde může tato 
cílová skupina adekvátně trávit volný čas (Terénní pracovnice Aufori, o.p.s.) 
 
Popis opatření: 
2.1. Vyvolat jednání s DDM a se sdružením OD5K10 o možné nabídce aktivit pro Kostelec 
nad Orlicí 
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Protože mládež ve věku 12-18 let nemůže využívat služeb NZDM, jako například v Rychnově 
nad Kněžnou, je nutné nabídnout jim „náhradní“ volnočasové aktivity, ať už to jsou sportovní, 
hudební, kulturní, vzdělávací apod. Nabízí se varianta jednorázových akcí, které tuto cílovou 
skupinu osloví a zaujme.  
Využít zkušeností pracovníků DDM v KO a při společném jednání připravit program akcí. 
Aktivity lze poptávat i v rámci dotačního řízení Organizačně správního odboru – Program 
„Celoroční činnost organizovaná pro děti a mládež“ případně „Jednorázové akce pro děti a 
mládež“. Jednorázové akce lze také hradit ze schváleného rozpočtu OSV – Prevence 
kriminality. 
Sestavit pracovní skupinu, která se bude systematicky zabývat volnočasovými aktivitami pro 
děti a mládež ve věku 12-18 let (lze přizvat odborníky z Klubu OD5K10 v RK, zástupce ZŠ a 
zástupce středních škol) = konkrétní nabídka aktivit pro uvedenou cílovou skupinu. 
Další variantou by bylo zřízení terénní práce s touto cílovou skupinou = Streetworker 
(Streetworker je sociálním pracovníkem, jehož "kanceláří" je přirozené prostředí klientů - ulice, 
parky, kluby, herny, nádraží aj. Tedy místa, kde se potenciálně potřební pohybují. Jeho úkolem 
je vyhledávat a kontaktovat skupiny a jednotlivce, kteří jsou stylem svého života anebo trávení 
volného času více ohroženi negativními sociálními jevy, a následně jim nabídnout nebo 
zprostředkovat pomoc. Jde především o ty jednotlivce, kteří sami nejsou ochotni pomoc 
vyhledat, nebo to nedokáží. U neorganizovaných dětí a mládeže se streetworker setkává s 
velkým spektrem problémů: pasivním trávením volného času a z toho vyplývající nudou, s 
experimentováním s drogami, trestnou činností a vandalismem, psychickými a sociálními 
problémy spojenými s dospíváním, s problémy v rodině a ve škole, nebo záškoláctvím. 
Streetworker často pracuje s mladými lidmi, kteří se hlásí k některé vyhraněné skupině - 
subkultuře. Těmto lidem streetworker nabízí poradenství přímo v terénu, instrumentální pomoc 
s jejich problémy (např. doprovod na úřady, zprostředkování další odborné pomoci), nebo 
asistenci při realizaci jejich vlastních nápadů a akcí. Metodu terénní sociální práce lze tedy 
zařadit zejména mezi služby sociální prevence. 

Zdroj ov ěření: 
Sestavení pracovní skupiny, jednání minimálně 2x ročně 

Dopady cíle: 
Cílem je sestavit pracovní skupinu zainteresovaných osob, které budou připravovat adekvátní 
volnočasové aktivity pro uvedenou cílovou skupinu dětí a mládeže ve věku 12 – 18 let nebo 
zřízení terénní práce s touto cílovou skupinu.  
Termín realizace: 
 2018 - 2020 

Odpovědná osoba: 
Koordinátor KPSS 

Realizátoři, dotčené subjekty: 
DDM, OD5K10, OSO, zástupci ZŠ a středních škol (školní metodici prevence) 

Předpokládané finanční dopady: 
Opatření 2.1. bez finančních nákladů 
Následné preventivní programy – z rozpočtu prevence kriminality, dotačních programů města 
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Priorita č. 3 
Povinnost města zajistit místo v MŠ i pro dvouleté děti – nově legislativa  

Popis problémové situace: 
Novinku v přijímání dětí do mateřských škol zavádí novela školského zákona č. 178/2016 Sb., 
kdy zavádí s účinností od září 2017 povinnost zajistit místa pro všechny čtyřleté, od roku 2018 
i pro tříleté děti a od 1. září roku 2020 i děti dvouleté (§ 34 odst. 3). Povinnost zajistit místo pro 
dítě zatím měly obce jen u dětí ve školním věku. Mateřské školy budou muset mít pro dvouleté 
děti ze spádové oblasti vytvořené dostatečné kapacity.  
Od školního roku 2020/2021 budou již všechny obecní mateřské školy muset mít vytvořené 
podmínky pro vzdělávání dvouletých dětí a garantovat přednostní přijetí dvouletých dětí z jejich 
spádové oblasti. Navrhovaná maximální kapacita tříd zřízených výhradně pro děti ve věku dvou 
až tří let je 16 dětí. V případě tříd, které nebudou zřízeny výhradně pro děti ve věku od dvou do 
tří let, je od září 2020 navrhováno pravidlo povinného snižování nejvyššího povoleného počtu 
dětí ve třídě v případě přítomnosti dvouletého dítěte. Za každé dvouleté dítě do dovršení věku 
tří let se sníží nejvyšší počet dětí ve třídě o 2. Obdobně jako v případě dětí s podpůrnými 
opatřeními třetího až pátého stupně, půjde tímto postupem snížit nejvyšší počet dětí na 19 (24 
– 5). Pokud se bude jednat o dítě, které je dvouleté a má zároveň podpůrná opatření třetího až 
pátého stupně, sníží se za něj maximální počet dětí o 2. 
Popis opatření: 
Opatření 3.1. Informovat Komisi školství, kultury, tělovýchovy a sportu Města Kostelec 
nad Orlicí 
Ujistit se, že Komise školství, kultury, tělovýchovy a sportu řeší tuto novelu se zřizovatelem 
MŠ, tj. vedením Města Kostelec nad Orlicí. Dle právního výkladu MŠMT, v případě, že je 
v obci více MŠ zřízených obcí, ukládá obci (§ 178 odst. 2 písm. b) stanovit jejich školské 
obvody obecně závaznou vyhláškou, ve které vymezí příslušnou část školského obvodu. I zde 
lze dovodit, že školské obvody stanovené v obecně závazné vyhlášce musí v souhrnu pokrýt 
celé území obce. 
Proto optimální a pro zákonné zástupce je přehledný systém, kdy pro jednu základní školu je 
stanoven jeden školský obvod s daným výčtem ulic a čísel popisných domů. Pak je zcela jasné, 
v které škole má žák nárok na přednostní přijetí.  
Data z roku 2017: 
Mateřská škola Mánesova, Kostelec nad Orlicí, kapacita 111 dětí, naplněnost 111 dětí. 
Mateřská škola Krupkova, Kostelec nad Orlicí, kapacita 79 dětí, naplněnost 75 dětí. 
Zdroj ov ěření: 
Jednání s Komisí školství, kultury, tělovýchovy a sportu Města Kostelec nad Orlicí 

Dopady cíle: 
I kdyby se výrazně navýšil počet dětí narozených v září roku 2018, neznamená to, že rodiče 
využijí této novely, ale i přesto musí Město počítat s touto variantou a připravit se na 
povinnost přijímat dvouleté dětí od září roku 2020. 
Termín realizace: 
Rok 2019 

Odpovědná osoba: 
Koordinátor KPSS 

Realizátoři, dotčené subjekty: 
Komise školství, kultury, tělovýchovy a sportu Města Kostelec nad Orlicí 

Předpokládané finanční dopady: V této fázi opatření bez nároku na finanční náklady 
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CÍLE A OPATŘENÍ PRO CÍLOVOU SKUPINU 
PREVENCE KRIMINALITY 

 

 

 

Priorita č. 1  
Potřeba zajištění sociálního bydlení – pro sociálně slabé rodiny,  

osoby propuštěné z výkonu trestu,  
osoby po exekuci, matky s dítětem v krizi,  

seniory s nízkým příjmem  
Popis problémové situace: 
Viz. Priorita č. 1 – cílová skupina Rodiny s dětmi a mládež 
Popis opatření: 
Stejnou problematiku řeší i pracovní skupina se zaměřením na cílovou skupinu Rodiny s dětmi 
a mládež 

Zdroj ov ěření: 
Viz. Priorita č. 1 – cílová skupina Rodiny s dětmi a mládež 

Dopady cíle: 
Viz. Priorita č. 1 – cílová skupina Rodiny s dětmi a mládež 
Termín realizace: 
Viz. Priorita č. 1 – cílová skupina Rodiny s dětmi a mládež 

Odpovědná osoba: 
Viz. Priorita č. 1 – cílová skupina Rodiny s dětmi a mládež 

Realizátoři, dotčené subjekty: 
Viz. Priorita č. 1 – cílová skupina Rodiny s dětmi a mládež 

Předpokládané finanční dopady: 
Viz. Priorita č. 1 – cílová skupina Rodiny s dětmi a mládež 
 

 

Priorita č. 1  
Rozšíření městského kamerového systému 

 a propojení s PČR  
Popis problémové situace: 
Město Kostelec nad Orlicí v roce 2003 zahájilo provoz Městského kamerového dohlížecího 
systému (dále jen MKDS). Od tohoto roku se MKDS rozšiřoval dle finančních možností.  
Uživatelem MKDS je Městská policie Kostelec nad Orlicí. V roce 2013 prošel systém 
částečnou rekonstrukcí. Kamerové body jsou situovány zvláště v centru města. 
Rozšíření městského dohlížecího kamerového systému v Kostelci nad Orlicí je vnímáno jako 
pozitivní krok, který povede k dalšímu zvýšení prevence kriminality, a to nejen na území města 
Kostelce nad Orlicí, ale zároveň i celém okrese Rychnov nad Kněžnou. 
Vzhledem ke snaze snižovat kriminalitu dané oblasti, a to nejen v úrovni trestných činů, ale i 
na úrovni odhalování a prevence přestupkového jednání, a to zejména k potencionální hrozbě 
zvýšeného pobytu a pohybu cizích osob/cizinců zde ubytovaných a dojíždějících do blízkého 
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závodu Škoda Kvasiny včetně žadatelů o azyl ubytovaných v Pobytovém zařízení přímo 
v Kostelci nad Orlicí. 
 
Městská policie řešila na základě zjištěných skutečností MKDS  přestupkové jednání: 
r. 2013     31 událostí 
r. 2014     25 událostí 
r. 2015     25 událostí 
r. 2016   133 událostí 
r. 2017   157 událostí 
 
V současné době je provozováno městskou policií celkem 13 kamerových bodů MKDS, první 
kamerový bod byl zprovozněn roce 2008. 
8 kamerových bodů lze hodnotit ve stavu velmi dobrém 
3 kamerové body jsou ve stádiu oprav 
1 kamerový bod nefunkční (oprava spojena rozšířením připojení) 
1 kamerový bod nefunkční přenos (probíhající jednání z důvodu vysoké nákladnosti) 
Popis opatření: 
Opatření č. 2.1. Zajištění finančních zdrojů 
Spolupráce OSV s projektovým managerem a MP při podávání žádosti o dotaci na MKDS. 
Plánování rozšíření o 5 kamerových bodů, lokality jsou vybrány ve spolupráci městské policie 
a PČR s důrazem na místa vysokého pohybu osob a průjezdnost motorových vozidel. Dalším 
hlediskem byl počet v místě spáchaných negativních jevů. 
 
Před dokončením Plánu SS jsme dostali informaci, že žádost na MV ČR byla schválena a Město 
obdrží dotaci na rozšíření MKDS. 
 
Opatření č. 2.2. Realizace MKDS v Kostelci nad Orlicí 
Výběrové řízení na zajištění realizace MKDS 
Zdroj ov ěření: 
Počet odhalených negativních jevů MKDS, snížení trestné činnosti 
Městská policie vede a nadále povede s OO PČR výstupy pro efektivní hodnocení jak 
stávajícího, tak i rozšířeného MKDS. 
OO PČR statistika všech trestných činů, které lze kvalifikovat jako pouliční kriminalitu 
prokazatelně odhalenou kamerovým systémem a statistika jejich objasněnosti. 
Obdobně je vedena a dále bude vedena statistika přestupků.  
Statistika bude vedena odděleně: 
a) pro lokalitu přesně vymezenou účinným pokrytím MKDS 
b) pro ostatní nemonitorované lokality  
Porovnání výstupů bude prováděno za stejná časově srovnatelná období. 

Dopady cíle: 
Operativní řešení odhaleného negativního jednání, relevantní důkazy pro další 
jednání/dokazování, snížení trestné činnosti, zvýšení pocitu bezpečí pro občany a eliminace 
negativních jevů. Nasazení MKDS je obvykle žádána na základě lokalit s vyšší mírou výskytu 
negativních jevů.  
V současné době MKDS čítá 7 kamerových bodů, do budoucna jsou vytipované další lokality 
ke zřízení kamerových bodů ve spolupráci s PČR a žádostmi občanů. Dále se připravuje 
obsazení místa operátora MKDS, a to minimálně v kritických dnech. 
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Cílem rozšíření a propojení systému mezi městskou policií a OO PČR je zefektivnění provozu 
MKDS, a pak zvláště jeho nezástupná preventivní funkce ve vybraných lokalitách. 
Cílem této aktivity je také zvýšení bezpečnosti v Kostelci nad Orlicí v návaznosti na umístění 
pobytového centra. 
Termín realizace: 
Dle schválené dotace se předpokládá harmonogram od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018 

Odpovědná osoba: 
Velitel MP, vedení města, projektový manager města 
Realizátoři, dotčené subjekty: 
Vybraná firma na základě veřejné poptávky, MP, PČR 

Předpokládané finanční dopady: 
Před ukončením Plánu SS jsme obdrželi informaci o zajištění financování MKDS: 
Dotace od Královéhradeckého kraje ve výši 1 000 000,- Kč 
Dotace od MV ČR ve výši 2 025 555,- Kč 
Spoluúčast města ve výši 225 055,- Kč 
 

 

 

Priorita č. 3  
Zajištění neobydlených budov v majetku a katastru města 

 Kostelec nad Orlicí  
Popis problémové situace: 
Na katastru obce Kostelec nad Orlicí se v současné době nachází několik budov, které jsou 
nezajištěné, tzn. vybydlené, opuštěné a dochází k jejich navštěvování různými osobami, které 
se zde potulují. Převážně se jedná o osoby bez trvalého bydlení, bez zaměstnání a dále osoby, 
které dříve pobývali v Pobytovém středisku MV ČR. Na tuto situaci si stěžují občané, kteří 
bydlí v těsné blízkosti. Pouhá domluva od strážníků MP je nedostačující a tento problém se 
musí řešit komplexně. 
Popis opatření: 
Opatření č. 3.1. Přenést problematiku na Komisi pro dopravu, bezpečnost a prevenci 
Problematika je v kompetenci Odboru správy majetku města, který by měl kontrolou provést 
zjištění majitele nemovitosti, kontaktovat je a zajistit nápravu. V případě, že jde o budovy 
v majetku města, musí objekty zajistit před nepovolanými osobami tento odbor. 
Iniciovat projednání na Komisi pro dopravu, bezpečnost a prevenci, která učiní návrh opatření 
radě města.   
Zdroj ov ěření: 
Kontrola provedeného zajištění. MP v rámci pochůzkové činnosti může monitorovat stav po 
nápravě.  

Dopady cíle: 
Zvýšení bezpečnosti na území města, eliminace nežádoucích jevů a poškozování majetku.  
 
Termín realizace: 
Rok 2018 projednáno v Komisi pro bezpečnost, dopravu a prevenci 
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Odpovědná osoba: 
Velitel MP, který je zároveň členem Komise pro bezpečnost, dopravu a prevenci 

Realizátoři, dotčené subjekty: 
MP, OSMM 

Předpokládané finanční dopady: 
Investice vlastníků objektu, případně z rozpočtu města 

 

 

 

Priorita č. 4  
Podpora volnočasových aktivit pro sociálně slabé rodiny s dětmi.  

Popis problémové situace: 
V současné době v Kostelci nad Orlicí zajišťuje volnočasové aktivity pro děti, mládež i rodiny 
s dětmi DDM, MC Cvrček a sdružení Čhavengre Jilo. Tyto zařízení mají své zázemí a 
připravují pravidelný program, který včas zveřejňují, jak na svých webových stránkách, 
letácích, v rozhlase, v místním zpravodaji. MC Cvrček se zaměřuje spíše na menší děti 
předškolního věku, kde je výhodou, že děti doprovází jejich rodiče, kteří jsou přítomni 
prorodinným aktivitám. Tematickými besedami dochází k posilování životních a výchovných 
vzdělávacích kompetencí, plnohodnotnému trávení volného času a upevňování vzájemných 
vztahů. 
Sdružení Čhavengre Jilo připravuje aktivity pro děti ze sociálně slabých rodin, kdy většina dětí 
navštěvuje zároveň doučovací kroužek. Pracovnice sdružení jsou v kontaktu s pracovníky 
SPOD. 
Popis opatření: 
Opatření č. 4.1. Udržitelnost finanční a organizační k zajištění víkendových pobytů a 
letního výchovného tábora pro tuto cílovou skupinu 
Město Kostelec nad Orlicí zajišťuje finančně i organizačně víkendové pobyty pro děti ze 
sociálně slabých rodin, a to ve spolupráci se Šťastným domovem Líšnice. Je stále obtížnější 
zajistit poskytovatele služby, který má vhodnou odbornost k zajištění této aktivity.  
OSV vyvolá jednání s MC Cvrček, s Klubem OD5K10 ohledně možnosti spolupráci při 
zajištění aktivity.  
 
Opatření č. 4.2. Psychosociální podpora sociálně vyloučených rodin na Kostelecku 
Od 1. 1. 2018 OSV realizuje projekt OP Zaměstnanost „Psychosociální podpora sociálně 
vyloučených rodin na Kostelecku“, který je financován z prostředků ESF.  
 Projekt je řešen jako nadstavbová psychosociální podpora sociálně vyloučených rodin s 
malými dětmi v Kostelci nad Orlicí a v okolí, které řeší dlouhodobě problémy zejména v oblasti 
nezaměstnanosti, bydlení, výchovných problémů dětí, finanční negramotnosti, drog atd. Jedná 
se o klienty, kteří jsou již ve spolupráci s OSPOD Kostelec nad Orlicí. Ze spolupráce ovšem 
vyplývá, že potřebují ke změně další podpůrné služby nad rámec kapacity OSPOD. 
 
 Odborná podpora bude cílové skupině poskytována především v oblasti:  
- asistenční, nácvikové a odlehčovací činnosti vedoucí ke stabilizaci a fungování rodiny jako 
homogenního celku  
- podpora rodičů v obnovení rodičovských rolí, a to i v rodinách, kde je aktuálně dítě umístěno 
mimo biologickou rodinu  
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- podpora rodičů v udržení odpovědnosti za školní docházku jejich dětí  
- systematizace práce povede k efektivnější pomoci cílové skupině (případové konference, 
spolupráce s ostatními zapojenými subjekty. 
Zdroj ov ěření: 
Opatření č. 4.1. Realizace víkendových pobytů a letních výchovných táborů pro děti ze 
sociálně slabých rodin 
Opatření č. 4.2. Realizace jednotlivých aktivit v rámci projektu ESF po dobu 3let 

Dopady cíle:  
Opatření č. 4.1. 
Preventivní akce pro děti a mládež – umožnit dětem hovořit o svých problémech, zvládat 
obtížné životní situace, zapojit je do společné práce, prevence před šikanou, nenásilnou 
formou přiblížit základní sociální pravidla apod.  
 
Opatření č. 4.2. 
Cílem projektu je poskytování komplexních odborných psychosociálních služeb přibližně 60 
sociálně vyloučeným rodinám s malými dětmi v Kostelci nad Orlicí, a to formou ucelené a 
intenzivní práce s celou rodinou. Prostřednictvím projektu bude dosaženo stabilizace a 
pozitivních změn v těchto rodinách, budou omezeny či úplně odstraněny sociálně patologické 
jevy, které se negativně odráží na všech členech takových rodin.  
Cíle bude dosaženo prostřednictvím terénní koordinační práce zkušeného sociálního 
pracovníka, který bude aktivně rodiny ve vyloučených lokalitách vyhledávat, bude v rodinách 
jejich konkrétní situaci monitorovat, podporovat klienty ve formulování zakázky a 
koordinovat návaznou psychosociální a odlehčovací pomoc. 
Termín realizace: 
2018 - 2020 

Odpovědná osoba: 
Vedoucí OSV, koordinátor KPSS 

Realizátoři, dotčené subjekty: 
MC Cvrček, Čhavengre Jilo, OD5K10 

Předpokládané finanční dopady: 
Cca 2 698 125,- Kč 
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CÍLE A OPATŘENÍ PRO CÍLOVOU SKUPINU 
ZÁJMOVÉ KLUBY 

 

Priorita č. 1  
Komunitní centrum v Kostelci nad Orlicí 

Popis problémové situace:    
V současné době se soustředí sociální aktivity v budově Na Příkopech 530, kde dochází 
k propojení několika služeb např. MC Cvrček a Čhavengre Jilo, kdy klienti těchto služeb 
zároveň mohou využít i Občanskou poradnu. Město zde poskytlo zázemí i terénní službě 
Aufori. Tyto prostory – bývalá základní škola jsou již nevyhovující a město se rozhodlo získat 
finanční zdroje na celkovou přestavbu na Komunitní centrum. 
 
Popis opatření: 
1.1. Výběr vhodných prostor 
Rekonstrukce celého současného objektu Na Příkopech čp. 530 
 
1.2. Podání žádosti o dotaci na vybudování Komunitního centra v Kostelci nad Orlicí 
Odbor správy majetku města Kostelec nad Orlicí společně s projektovým manažerem města 
podali žádost i Integrovaného regionálního operačního programu a specifického cíle 2.1: 
Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi. 
 
1.3. Realizace projektu 
Po dobu realizace projektu obdrželi všichni nájemci nabídku náhradních prostor, aby nedošlo 
k přerušení služeb pro občany města. Po rozsáhlé rekonstrukci bude v objektu Komunitního 
centra poskytovat své služby sedm organizací, z toho dvě formou registrované sociální služby 
zařazené do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje.  
Realizací projektu vzniknou adekvátní prostory pro fungování komunitního centra, tedy místa 
určeného pro setkávání členů komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, 
kulturních a rekreačních aktivit, kdy cílem je zlepšit sociální situaci komunity jako celku s tím, 
že komunitní centrum a aktivity v něm realizované bude sloužit zejména pro osoby sociálně 
vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením a pro osoby zdravotně znevýhodněné (pro 
ně je také celá budova upravena jako bezbariérová). 
 
Zdroj ov ěření: 
Komunitní centrum  

Dopady cíle: 
Cílem projektu je vybudování (formou rekonstrukce stávající budovy v majetku města, kde již 
některé spolky sídlí) komunitního centra ve městě Kostelec nad Orlicí, jehož realizací se 
očekává zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociálnímu začleňování (inkluzi) a 
zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce pro obyvatele z řad cílových skupin. 
Specifické cíle projektu: 
- vznik vhodného prostoru pro setkávání členů komunity 
- vznik místa pro řešení identifikovaných problémů komunity 
- vznik místa pro realizaci volnočasových aktivit a zájmových akcí vyplývajících z tradic a 
zvyků místní komunity 
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- vznik místa pro realizaci sociálních služeb, které pomáhají zejména znevýhodněným nebo 
sociálním vyloučením ohroženým členům komunity v jejich náročné životní situaci 
- podpora sociální integrace 
- podpora zvyšování uplatnitelnosti členů komunity na trhu práce 
Termín realizace: 
1. 8. 2016 – 31. 3. 2019 

Odpovědná osoba: 
Odbor správy majetku města 

Realizátoři, dotčené subjekty: 
Dle výsledků výběrové řízení  

Předpokládané finanční dopady: 
Celkový rozpočet vč. DPH 24 083 705,- Kč 
Výše poskytnuté dotace 17 979 209,10 Kč 
Míra spolufinancování 10% z celkově uznatelných nákladů 

 

 

Priorita č. 2 
Více volnočasových aktivit pro děti ve věku 12 – 18 let  

Popis problémové situace:    
Viz. Aktivita č. 2 – cílová skupina Rodiny s dětmi a mládež 
Popis opatření: 
Opatření č. 2.1. 
Viz. Aktivita č. 2 – cílová skupina Rodiny s dětmi a mládež 
 
Opatření č. 2.2.  
Viz. Aktivita č. 2 – cílová skupina Rodiny s dětmi a mládež 
 
Opatření č. 2.3.  
Viz. Aktivita č. 2 – cílová skupina Rodiny s dětmi a mládež 
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CÍLE A OPATŘENÍ PRO CÍLOVOU SKUPINU 

MENŠINY 

 

Priorita č. 1 
Udržitelnost doučovacího kroužku pro děti ze sociálně slabých rodin se 

špatným prospěchem na ZŠ 
Popis problémové situace:    
Udržení doučovacího kroužku pro děti se špatným prospěchem na ZŠ, který město od roku 
2012 zajišťuje (pronájem prostor, finanční příspěvek z rozpočtu města). Dětem se věnuje 
odborník - pedagog, který je v kontaktu s pracovníky SPOD a pedagogy na ZŠ, čímž má přehled 
o tom, jakým směrem doučování zaměřit. Dětem do 13 let věku se věnuje individuálně, 2x 
týdně.  
Vzhledem k popsané aktivitě č. 1 – u cílové skupiny Zájmové kluby dojde v průběhu roku 2018 
k uvolnění pronajatých prostor z důvodu rozsáhlé rekonstrukce a přestavby na Komunitní 
centrum. Občanské sdružení Čhavengre Jilo, které doučování dětí zajišťuje, se bude muset 
přestěhovat do náhradních prostor, tak aby nedošlo k přerušení této aktivity.  
Popis opatření: 
Opatření č. 1.1. 
Udržitelnost finančních zdrojů na zajištění služby 
Od roku 2012 město finančně podporuje aktivitu – doučování dětí ze sociálně slabých rodin, 
vzhledem k informacím od ředitele a pedagogů ZŠ je tato aktivita přínosná. Financování této 
služby přešlo z OSV na kancelář tajemníka, kdy má pedagog uzavřenou DPP, kde je stanovený 
rozsah služeb. Město Kostelec nad Orlicí podalo žádost o dotaci z projektu Psychosociální 
podpora sociálně vyloučených rodin na Kostelecku. V případě realizace bude tato aktivita 
hrazena z projektu po dobu 3 let.  
 
Opatření č. 1.2.  
Zajištění náhradních prostor 
Odbor správy majetku města ve spolupráci s OSV vytipuje vhodné prostory, kde by mohla 
aktivita – doučování dětí ze sociálně slabých rodin se špatným prospěchem na ZŠ dále 
pokračovat, a to za stejných podmínek (pronájem, úhrada pedagoga). Po přestavbě se sdružení 
vrátí do nových prostor. 
 
Zdroj ov ěření: 
Činnost doučovacího kroužku pro děti ze sociálně slabých rodin se špatným prospěchem v ZŠ 

Dopady cíle: 
Viz. Priorita č. 4 – Prevence kriminality (Podpora volnočasových aktivit pro sociálně slabé 
rodiny s dětmi.) 
Termín realizace: 
2018 - 2021 

Odpovědná osoba: 
Vedoucí OSV 

Realizátoři, dotčené subjekty: 
Čhavengre Jilo, OSMM, OSV 
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Předpokládané finanční dopady: 
Finanční náklady na tuto službu byly v roce 2017 v celkové výši: 55 950,- Kč 
Opatření č. 1.1 Hrazeno od roku 2018 – 2021 z projektu Psychosociální podpora sociálně 
vyloučených rodin na Kostelecku 
Opatření č. 1.2. Bez finanční spoluúčasti 
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Seznam zkratek       

DD  Dům důchodců 

DDM  Dům dětí a mládeže 

DPS  Dům s pečovatelskou službou 

EO  Ekonomický odbor 

ESF  Evropský sociální fond 

GC  Geriatrické centrum 

KO  Kostelec nad Orlicí 

Kostelecko Území ORP Kostelec nad Orlicí 

KPSS  Komunitní plán sociálních služeb 

KÚ KHK Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

LDN  Léčebna dlouhodobě nemocných 

LVT  Letní výchovný tábor 

MC  Mateřské centrum 

MěÚ  Městský úřad 

MKDS  Městský kamerový dohlížecí systém 

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 

MP  Městská policie 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MV  Ministerstvo vnitra 

NNO  Nestátní neziskové organizace 

NZDM  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

ODOZU Odbor dopravy – obecní živnostenský úřad 

OPS HK Občanské poradenské středisko 

OSMM Odbor správy majetku města 

OSPOD Orgán sociálně-právní ochrany dětí 

OSV  Odbor sociálních věcí 

PČR OO Policie České republiky – obvodní oddělení 

PnP  Příspěvek na péči 

PO3  Pověřené obce 3. typu 

PoS  Pobytové středisko 

PS  Pečovatelská služba  

SPCCH Svaz postižených civilizačními chorobami 

SS  Sociální služby 

ÚP  Úřad práce 

VPP  Veřejně prospěšné práce 


