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Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v KHK II 

(1. 10. 2010 - 30. 9. 2012) 

     

Název veřejné zakázky Oblast Dodavatel 
Vysoutěžená částka 

včetně DPH v Kč 
Odkaz na web 

Redesign webových stránek s 
informacemi o sociálních 
službách v KHK 

  Pavel Hejnyš 24 000,00   

Zkvalitnění datových zdrojů a 
procesu dotačního řízení v KHK 

  

Vzdělávací centrum 
pro veřejnou správu 
ČR 

1 298 224,80 www.vcvscr.cz 

Podpora dostupnosti sociálních 
služeb ve vybraných oblastech 
Královéhradeckého kraje 

území Broumovska Město Broumov 999 700,00 www.broumov-mesto.cz 

území Jičínska Město Jičín 1 800 000,00 www.mujicin.cz 

území Kostelecka 
Město Kostelec nad 
Orlicí 

1 200 000,00 www.kostelecno.cz 

území Novoměstska 
Město Nové město 
nad Metují 

1 199 172,00 www.novemestonm.cz 

území Novobydžovska Město Nový Bydžov 700 000,00 www.novybydzov.cz 

území Rychnovska 
Město Rychnov nad 
Kněžnou 

840 000,00 www.rychnov-city.cz 

 

 

http://www.vcvscr.cz/
http://www.broumov-mesto.cz/
http://www.mujicin.cz/
http://www.kostelecno.cz/
http://www.novemestonm.cz/
http://www.novybydzov.cz/
http://www.rychnov-city.cz/
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Odborné studie k rozvoji 
sociálních služeb v KHK 

Odborná studie pro zlepšení 
dostupnosti odlehčovací služby 

Proces, s.r.o.  98 400,00 www.rozvoj-obce.cz 

Analýza dopravní dostupnosti 
sociálních služeb 

Proces, s.r.o. 108 000,00 www.rozvoj-obce.cz 

 
 
 
 
 
Průzkumy potřeb v sociální 
oblasti 

 
Průzkum vzdělávacích potřeb 
personálu sociálních služeb v KHK Institut projektového 

řízení 
118 320,00 www.institutpr.eu 

Průzkum role pečujících osob v 
systému sociální péče v KHK 

Proces, s.r.o. 282 000,00 www.rozvoj-obce.cz 

Informování o nabídce sociální 
pomoci pro vybrané skupiny 
obyvatel Královéhradeckého 
kraje 

Informování o pomoci osobám 
pečujícím o seniora  

Institut projektového 
řízení 

251 856,00 

http://socialnisluzby.kr-
kralovehradecky.cz/default.htm 

Informování o pomoci osobám 
pečujícím o dítě s postižením 

SCITUS 207 600,00 

Informování o pomoci seniorům 
závislým na pomoci druhé osoby 

Institut projektového 
řízení 

251 856,00 

Informování o pomoci osobám 
pečujícím o dospělého člena 
domácnosti 

Institut projektového 
řízení 

220 800,00 

 

 

 

http://www.rozvoj-obce.cz/
http://www.rozvoj-obce.cz/
http://www.institutpr.eu/
http://www.rozvoj-obce.cz/
http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz/default.htm
http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz/default.htm
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Zlepšení spolupráce sociálních 
služeb s dobrovolníky v KHK                                                                                                            

Činnost dobrovolnické agentury  

v okrese Hradec Králové 
Diecézní katolická 
charita Hradec 
Králové 

822 000,00 www.hk.caritas.cz 

v okrese Jičín 
Občanské 
poradenské středisko 
o.p.s. 

696 300,00 www.ops.cz 

v okrese Náchod 
Občanské 
poradenské středisko 
o.p.s. 

698 800,00 www.ops.cz 

v okrese Rychnov nad Kněžnou 
Občanské 
poradenské středisko 
o.p.s. 

676 600,00 www.ops.cz 

v okrese Trutnov 
Občanské 
poradenské středisko 
o.p.s. 

688 900,00 www.ops.cz 

Metodická podpora poskytovatelů 
při využívání dobrovolnictví 

Hestia, o.s. Praha 106 800,00 www.dobrovolnik.cz 

Audity energetických nákladů 
sociálních služeb v KHK 

Energetický audit 10 pobytových 
sociálních služeb  

Dekprojekt, s.r.o. 149 760,00 www.atelier-dek.cz 

Energetický audit 3 ambulantních 
sociálních služeb 

Energetický audit 3 terénních 
sociálních služeb 

Ing. Vladimír 
Prokopec 

53 880,00 
www.vprokopec.sweb.cz 

  

Víceleté financování sociálních 
služeb v KHK 

  
Holec, Zuska & 
Partneři 

906 000,00 

http://www.holec-
advokati.cz/cs/o-nas/pravni-
informace 

 

http://www.hk.caritas.cz/
file:///D:/Documents%20and%20Settings/359/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/7VFUOTAH/www.ops.cz
file:///D:/Documents%20and%20Settings/359/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/7VFUOTAH/www.ops.cz
file:///D:/Documents%20and%20Settings/359/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/7VFUOTAH/www.ops.cz
file:///D:/Documents%20and%20Settings/359/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/7VFUOTAH/www.ops.cz
http://www.dobrovolnik.cz/
http://www.atelier-dek.cz/
http://www.vprokopec.sweb.cz/
http://www.holec-advokati.cz/cs/o-nas/pravni-informace
http://www.holec-advokati.cz/cs/o-nas/pravni-informace
http://www.holec-advokati.cz/cs/o-nas/pravni-informace

