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Úvod
Komunitní plánování obecně představuje postup, který usnadňuje řešení složitých společenských,
mravních a ekonomických vztahů v nejrůznějších oblastech.
Základním předpokladem zahájení procesu komunitního plánování je aktivizace tří základních skupin
- zadavatelů (ti, kdo služby platí), poskytovatelů (ti, kdo služby provozují) a uživatelů (ti, kdo služby
přijímají). Výsledkem započatého procesu komunitního plánování by měl být systém sociálních služeb
na místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje,
že finanční prostředky vynakládané na sociální služby jsou efektivně využívány.
Konkrétním výstupem společné práce je pak komunitní plán, který definuje priority jednotlivých
skupin na místní úrovni a tvoří odrazový můstek pro další práci. Na základě vzájemné domluvy bylo
definováno, co je potřeba udělat, aby se sociální služby v místě staly kvalitní, dostupné a efektivní.
Naplnění tohoto záměru je cílem vzniklé pracovní skupiny.
Pracovní skupina si uvědomuje důležitost započatého procesu komunitního plánování, které vede k
realizaci priorit definovaných v komunitním plánu. Poděkování patří všem, kteří se dosud do procesu
komunitního plánování zapojili, protože bez nich by se komunitní plán nepodařilo sestavit. Jako
koordinátor komunitního plánování bych rád vyzval všechny ostatní, kteří mají k problematice
sociálních služeb co říci, ať neváhají a do procesu se zapojí - vítáme každého, kdo má zájem
spolupracovat na tvorbě efektivního systému sociálních služeb.

1 Základní pojmy komunitního plánování
Komunitní plánování je metoda, umožňující zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti
veřejného života na úrovni obce i kraje. Jejím charakteristickým znakem je důraz kladený na
zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká, na dialog a vyjednávání a na dosažení
výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků.
Na úrovni obcí, nebo krajů lze plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i
potřebám jednotlivých občanů a zároveň je to otevřený proces zjišťování potřeb i zdrojů a hledání
nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb.
Cílem komunitního plánování je především posílení sociální soudržnosti komunity, podpora
sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení jednotlivců i skupin.
Kdo se účastní přípravy tvorby komunitního plánu?
Zadavatel - ten, kdo je odpovědný za zajištění sociálních služeb, které odpovídají místním potřebám,
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tedy obec. Zastupitelé jako volení reprezentanti veřejnosti vytvářejí podpůrné politické klima pro
realizaci komunitního plánu.
Poskytovatel - tím může být fyzická osoba, nestátní nezisková organizace, organizace zřízená obcí,
krajem nebo státem. Všichni poskytovatelé mají při komunitním plánování rovné postavení a jejich
cíle a záměry mají stejnou váhu.
Uživatel - tedy člověk v nepříznivé sociální situaci, kterému jsou sociální služby určeny. Cíle a
záměry uživatelů mají při komunitním plánování stejnou váhu jako cíle a záměry zadavatelů a
poskytovatelů.
Hlavní principy komunitního plánování
I.

Partnerství mezi všemi účastníky

II.

Zapojování místního společenství

III.

Hledání nových lidských a finančních zdrojů

IV.

Práce s informacemi

V.

Průběh zpracování komunitního plánu je stejně důležitý jako výsledný dokument

VI.

Zohlednění již vytvořené a osvědčené spolupráce

VII.

Kompromis přání a možností

1.1 Výstupy komunitního plánování
Systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na
lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané na služby jsou efektivně využívány.
Dostupnost a zkvalitnění sociálních služeb na místní úrovni, možnost podílu veřejnosti - uživatelů a
poskytovatelů - při rozhodovacím procesu o poskytování sociálních služeb na místní úrovni. Zajištění
skutečné potřebnosti sociálních služeb na základě široké diskuse.
Zefektivnění vynakládaných finančních prostředků.
Možnost široké veřejnosti podílet se na plánování sociálních služeb přispěje ke spolupráci mezi
občany a pomůže při řešení problémů v našem městě a okolí.
1.2 Přínosy komunitního plánování
Komunitní plánování zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb, tedy uživatele,
poskytovatele i zadavatele, do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb a zvyšuje tak podíl
občanů na rozhodovacím procesu o způsobu zajišťování sociálních služeb, legitimizuje rozhodování
řídících a zastupitelských orgánů a zvyšuje míru zapojení občanů do dění v obci. Umožňuje obcím
sdružovat stávající zdroje, zvyšuje efektivitu jejich využití a zároveň zlepšuje dostupnost a kvalitu
sociálních služeb, rozšiřuje jejich nabídku a zajišťuje, aby sociální služby odpovídaly zjištěným
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místním

potřebám, reagovaly na lokální odlišnosti. Komunitní plán zvyšuje efektivitu

investovaných finančních prostředků, protože je vynakládá jen na takové služby, které jsou potřebné.
Dobře zpracovaný komunitní plán je výsledkem vyjednávání mezi všemi účastníky procesu, je
naplňován v rámci širokého partnerství v komunitě a odpovídá místním podmínkám a potřebám.
Stanoví krátkodobé i dlouhodobé cíle a priority rozvoje sociálních služeb, mapuje všechny veřejné,
soukromé i dobrovolné subjekty z hlediska aktivit, které směřují k naplnění vytýčených cílů a v
neposlední řadě obsahuje systém sledování a hodnocení postupu a průběžného podávání zpráv
veřejnosti.

2 Postup a organizace prací při tvorbě komunitního plánu
Se záměrem zahájit proces komunitního plánování na Dobrušsku vyslovila Rada města Dobrušky
souhlas Usnesením č.RM 104/07 ze dne 17.1.2007. Byla tak schválena podpora komunitního plánování
sociálních služeb města Dobrušky se začleněním celého správního území obce s rozšířenou působností
Dobruška. Ve spolupráci s KÚ Královéhradeckého kraje došlo k proškolení pracovníků v oblasti
komunitního plánování sociálních služeb.
Starostové spádových obcí Dobrušska byli informováni o „Komunitním plánování na Dobrušsku“.
Byla sestavena jedna řídící pracovní skupina pro cílové skupiny seniorů, osob se zdravotním
postižením, rodin s dětmi, neorganizovanými dětmi a mládeží a občany ohroženými sociálním
vyloučením
2.1 Organizační struktura - Komunitní plánování Dobrušsko
Zastupitelstvo města, Rada města
- vrcholné orgány obce
- schvalují KP svým usnesením
- rozhodují o finančních prostředcích
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Podporují dostupnost a zkvalitnění sociálních služeb na místní úrovni, možnost podílu veřejnosti uživatelů a poskytovatelů - při rozhodovacím procesu o poskytování sociálních služeb na místní
úrovni.
Koordinátor komunitního plánování
- připravuje materiály pro jednání rady města a zastupitelstvu města
- je garantem zpracovaných předkládaných materiálů komunitního plánování
- zpracovává výstupy z pracovní skupiny a předkládá je Radě města Dobrušky
Řídící pracovní skupina
- připravuje materiály pro tvorbu komunitního plánu
- je garantem předkládaných materiálů do komunitního plánu
- zapracovává výstupy z průzkumu do komunitního plánu
Do práce skupiny se zapojuje celá triáda - zadavatel, poskytovatel, uživatel. Seznam členů pracovní
skupiny je uveden v příloze č. II.
Kontaktní osoby komunitního plánování:
Bc. Kristýna Hanzlíčková – koordinátorka komunitního plánování
k.hanzlickova@mestodobruska.cz
Miroslav Sixta - místostarosta města Dobrušky - garant komunitního plánování
mistostarosta@mestodobruska.cz

3 Sociálně demografická analýza
3.1 Základní popis území
Město Dobruška je obcí IlI. stupně pro správní obvod Dobrušsko, který zahrnuje celkem 26 obcí
(Bačetín, Bohdašín, Bystré, České Meziříčí, Deštné v Orlických horách, Dobré, Dobruška, Dobřany,
Chlístov, Janov, Kounov, Králova Lhota, Mokré, Očelice, Ohnišov, Olešnice v Orlických horách,
Opočno, Podbřezí, Pohoří, Přepychy, Rohenice, Sedloňov, Semechnice, Sněžné, Trnov, Val), z nichž
statut města mají 2 obce, a to Dobruška a Opočno.
ORP Dobruška je plošně sedmým největším obvodem v rámci Královéhradeckého kraje. Svojí
rozlohou 27 900 ha zaujímá 5,9 % rozlohy kraje.
Krajinný ráz ORP Dobruška přechází z rovinných poloh, přes vrchoviny až do horského masívu
Orlických hor. Západní část území pokrývá Podorlická pahorkatina, směrem k severovýchodu se
zvedá v Deštenskou hornatinu. Část území spadá do chráněné krajinné oblasti Orlické hory.
Životní prostředí je v regionu částečně ovlivňováno dálkovými přenosy škodlivin a lokálně místními
zdroji znečištění. Zhoršené klimatické podmínky a hlavně emise tepelných elektráren poničily částečně
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zdejší přírodu, zejména ve vrcholových partiích, které jsou dnes převážně odlesněny.
Zemědělská půda zabírá 62,7 % území. Zalesnění je v rámci kraje podprůměrné (28,8 %). Zhoršené
klimatické podmínky a hlavně emise tepelných elektráren poničily částečně zdejší přírodu, zejména ve
vrcholových partiích, které jsou dnes převážně odlesněny. Zemědělská půda zabírá 62,7 % území.
Zalesnění je v rámci kraje podprůměrné (28,8 %).
Středem území ORP přes Dobrušku prochází severojižním směrem silnice I. třídy č. 14 spojující
Rychnov nad Kněžnou s Náchodem. Region nemá přímé napojení na dálnici nebo rychlostní
komunikaci. Železniční doprava má ryze obslužný regionální charakter. Nejdůležitější tratí je trať č.
026 spojující Častolovice s Náchodem přes Opočno s odbočkou tratě č. 028 do Dobrušky.
Zájem o bydlení je v regionu mírně nadprůměrný. Novou výstavbu reprezentuje jak individuální tak
bytová výstavba. Postupně se renovuje a rekonstruuje starší bytový fond. Dle údajů MPSV na území
ORP Dobruška žilo k 31. 10. 2016 20 063 obyvatel, z nichž žilo 10 091 (58,9 %) ve městech (Dobruška
6 939, Opočno 3 152). Počet obyvatel v tomto regionu má dlouhodobě mírně klesající tendenci, a to i
přes kladný celkový přírůstek v roce 2008 (3,9/1 000 obyvatel). V kladných číslech se v tomto roce
pohyboval přirozený přírůstek i migrační saldo. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo tvoří 48,78 %
obyvatel.
3.2 Informace o nezaměstnanosti v okrese Rychnov nad Kněžnou k 31. 12. 2018
K 31. prosinci 2018 evidovalo Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v Rychnově nad Kněžnou celkem
720 uchazečů o zaměstnání (dále jen UoZ). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 (750 UoZ) je
počet uchazečů nižší o 30 osob. Z tohoto počtu bylo 660 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku
15 - 64 letI. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 byl jejich počet nižší o 30 osob. V průběhu
prosince bylo nově zaevidováno 177 osob. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 19
osob méně. Z evidence v prosinci odešlo celkem 109 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení
uchazeči). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 byl počet o 22 osob nižší.

I

Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří nemají objektivní překážku pro přijetí zaměstnání a mohou bezprostředně nastoupit do
vhodného zaměstnání. Za dosažitelného se nepovažuje uchazeč o zaměstnání po dobu, po kterou je uznán dočasně neschopným práce,
je na mateřské nebo rodičovské dovolené, vykonává krátkodobé zaměstnání podle §25 odst. 6 zákona o zaměstnanosti, je zařazen do
rekvalifikačního kurzu a dále uchazeč o zaměstnání po dobu 6 měsíců ode dne vzetí do vazby.
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K 31. 12. 2018 bylo evidováno 33 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Ve srovnání
s rokem 2017 byl jejich počet o 4 osoby nižší. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,6 %.
Ke konci prosince bylo v evidenci uchazečů o zaměstnání 402 žen. Jejich podíl na celkovém počtu
uchazečů činil 55,8 %. V evidenci bylo 166 osob se zdravotním postižením, což představovalo
23,1 % z celkového počtu nezaměstnaných. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 375 uchazečů o
zaměstnání, tj. 52,1 % všech uchazečů vedených v evidenci (prosinec 2017 46,7 %), z toho bylo 227
žen.
Podle věkové struktury bylo k 31. 12. 2018 nejvíce evidovaných uchazečů ve věku 55 - 59 let (114), z
toho 60 žen, tj. 15,8 % a 14,9 %. Druhou nejpočetnější skupinou jsou uchazeči v kategorii 50-54 let
(90 osob, z toho 61 žen; tj. 12,5 % a 15,2 %). V porovnání se stejným obdobím loňského roku se jedná
o pokles počtu evidovaných uchazečů ve věkové skupině 55 - 59 let (145 osob) i ve skupině 50-54 let
(94 osob).
Dle kvalifikační struktury jsou nejpočetnější skupinou k 31. 12. 2018 uchazeči s vyučením - 305 osob
(42,4 %), následují uchazeči se základním vzděláním - 189 osob (26,3 %) a uchazeči s maturitou - 172
osob (23,9 %). Uchazečů s vyučením bylo při srovnání nejvíce jak ve stejném měsíci předchozího roku
(317 osob, 42,3 %).
Z hlediska délky nezaměstnanosti bylo k poslednímu prosinci nejvíce uchazečů evidovaných v době
do 3 měsíců (452, 62,8 %). Při porovnání s předchozím rokem byla tato skupina také nejpočetnější
(410, 54,7 %). Následuje skupina s délkou evidence 3 - 6 měsíců (112, 15,6 %). Uchazečů evidovaných
12 - 24 měsíců bylo 40, stejně jako uchazečů nad 24 měsíců také. To znamená meziměsíční minimální
pokles v kategorii 12 - 24 měsíců (41 UoZ) a minimální nárůst v kategorii 24+ měsíců (39 UoZ).
Meziměsíční nárůst podílu nezaměstnaných byl zaznamenán o 10,4 % na úroveň ve výši 1,31 %, což
je druhá nejnižší hodnota v celorepublikovém srovnání.
KoP Rychnov nad Kněžnou evidoval k 31. 12. 2018 celkem 2.655 volných pracovních míst. Jejich
počet byl o 1.126 vyšší než v prosinci 2017. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,27
uchazečů. Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 102 vhodných pro osoby se zdravotním
postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadala více než 1 OZP. Volných pracovních míst
pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 804, přičemž jeden absolvent si mohl vybírat z více než
24 volných pracovních míst. Počet volných pracovních míst je vyšší než počet evidovaných uchazečů
o zaměstnání. I nadále je aktuální vysoká poptávka po pracovní síle ze strany ŠKODA AUTO a.s. a
jejich subdodavatelů, stejně jako ostatních zaměstnavatelů.
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Neustále narůstá zájem zaměstnavatelů o zaměstnání zaměstnanců ze zemí mimo EU (zejména
Ukrajina) - narůstající počet volných pracovních míst s požadavkem na povolení k
zaměstnání/zaměstnaneckou kartu. Vzhledem k nedostatku pracovní síly z řad občanů ČR je stále
rostoucí počet zahraničních pracovníků u zaměstnavatelů v okrese. Počet volných pracovních míst
(dále jen VPM) pro cizince vzrostl na 1.940 požadavků, což tvoří téměř tři čtvrtiny všech
nahlášených volných míst.
Mezi nejžádanější volná pracovní místa patří profese:
pracovník montáže, výroby (1.300), strojírenství - obsluha strojů, zámečník, svářeč (270),
stavebnictví - zedník, zámečník, tesař, truhlář, pomocný stavební dělník (230), obsluha strojů v
potravinářství (135), řidič (230), skladník (95), technický pracovník, elektro (50), seřizovač,
operátor CNC (30), administrativa, obchod, finance (50), kuchař a číšník/servírka (85), lékař,
pracovník ve zdravotnictví (60), pracovník v zemědělství (30), prodavač (30)

V porovnání mikroregionů zaznamenaly nižší míru nezaměstnanosti než je okresní úroveň 4
mikroregony (Solnicko, Rychnovsko, Kostelecko, Týníšťsko).
Zbylé 4 mikroregiony měly míru nezaměstnanosti nad 1,38%, nejvyšší Rokytnicko (1,74%).
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4 Prioritní oblast komunitního plánu: Péče o osoby se zdravotním postižením
Tuto skupinu tvoří široká skupina klientů, charakterizovaná zejména dlouhodobými zdravotními
problémy různého stupně a druhu postižení. Nejsou schopni se plně zapojit do normálního života
jako občané běžné populace. Potřebují buď pomoc, nebo jsou závislé na péči druhé osoby.
O počtu osob se zdravotním postižením v jednotlivých obcích neexistují žádné statistické údaje.
Tuto agendu vede Úřad práce ČR. Pro analýzu regionu Dobrušska lze tedy využít údaj, že
zdravotním postižením trpí cca 12% populace státu, to je každý osmý občan (zdroj MPSV, ČSÚ,
2018).
Úřad práce vykonává tyto agendy pro osoby se zdravotním postižením:
1. Agenda pro těžce zdravotně postižené osoby:
-

příspěvek na provoz motorového vozidla

-

příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a úpravu motorového vozidla

-

příspěvek na opatření zvláštní pomůcky

-

příspěvek na úpravu bytu

-

příspěvek na individuální dopravu

-

mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany

-

příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým

2. Agenda příspěvku na péči
- je určena osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby
Údaje jsou platné k 31.12.2018
Výše příspěvku na péči
Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc:
•
•
•
•

3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
9 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc:
•
•
•
•

880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)
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ZVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI VE III. A IV. STUPNI MÍRY ZÁVISLOSTI
Schválením senátní novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, dojde v roce 2019 ke zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni závislosti (úplná závislost)
na 19 200 Kč u osob (shodně dospělých i dětí) nevyužívajících pobytové sociální služby. V
souvislosti s tímto zvýšením dochází také ke zvýšení příspěvku na péči ve III. stupni závislosti
o 4 000 Kč u osob nevyužívajících pobytové sociální služby, u dospělých to je na 12 800 Kč, u dětí
na 13 900 Kč.
Účinnost u příspěvku ve IV. stupni nastává prvním dnem druhého kalendářního měsíce
následujícího po vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů, u III. stupně je účinnost stanovena dnem 1.
července 2019.
Zvýšením příspěvku na péči dojde k posílení finančních zdrojů jeho příjemců a tím ke snížení tlaku
na poskytování pobytových sociálních služeb. Tyto osoby budou moci déle zůstat ve svém
přirozeném sociálním prostředí a využívat terénní a ambulantní služby.

5 Služby pro seniory
Pro účely našeho komunitního plánu vnímáme seniory jako občany ve věku nad 65let. Je nezbytné
poskytnout terénním a ambulantním službám prostor pro větší rozvoj a převzetí iniciativy v péči o
seniory.
Pečovatelská služba musí tvořit páteř sociální péče o seniory: splňuje jejich představu o způsobu
pomoci, zejm. umožňuje setrvat ve vlastní domácnosti; ve srovnání s pobytovými službami je
levnější (a to i bez započítání investičních nákladů nutných pro zajištění pobytových služeb). Pro
využití pečovatelské služby jako klíčového nástroje ke zvládnutí požadavků stárnoucí populace je
třeba výrazně zvýšit investice do této oblasti.
Nezbytnou součástí systému péče o seniory jsou také ambulantní služby (domovinky, formou
center denních služeb nebo denních stacionářů), které umožňují život v domácnosti i lidem více
závislým na pomoci druhé osoby a zároveň dovolují pečující osobě uchovat si zaměstnání a
společenské kontakty. Dostupnost těchto služeb je třeba zvýšit.
Významnou úlohu v péči o seniory ve vyšších stupních závislosti na pomoci druhé osoby zastávají
a budou zastávat pobytové služby: jejich kapacita dosud není plně využita (ze značné části ji
využívají lidé s nižší mírou potřeb) a proto není žádoucí ji v následujících letech zvyšovat.
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6 Služby pro osoby se zdravotním postižením
Tuto skupinu osob lze charakterizovat jako osoby s dlouhodobými zdravotními problémy
nepřechodného rázu různého stupně a druhu postižení. Nezapojuji se plně do normálního
života. Jsou závislé na péči druhé osoby nebo sociálního zařízení.
Hlavním úkolem je zvýšit dostupnost takových služeb pro dospělé osoby s postižením, které
umožňují život v běžné komunitě a podporují samostatnost a společenskou integraci klientů. K
tomu vede jednak transformace pobytových služeb (ústavů sociální péče a domovů pro seniory s
různými typy postižení) a posílení kapacit individuálních forem bydlení a denních programů pro
osoby s postižením. Důraz je kladen zejména na poskytování služeb chráněného bydlení.
Je také třeba zajistit koordinované sociální poradenství pro osoby s postižením jako nástroj jejich
společenské integrace. Důraz přitom bude kladen na poskytování poradenství v rámci základního
poradenství při jiných typech služeb a na zefektivnění současného stavu organizačního zajištění
poradenských aktivit (odbor sociálních věcí a zdravotnictví, občanské poradny).
6.1 Podpora pečujících osob
Pečující osoby zajišťují velký díl péče o osoby se zdravotním postižením nebo o seniory. Jejich role
bude vzhledem k demografickému vývoji a trendům v sociální oblasti (důraz na péči v
domácnostech) dále narůstat.
Je nutné zajistit jim jednak sociální služby, které ulehčují zvládat pečující roli (odlehčovací služby,
raná péče), jednak vzdělávací a podpůrné programy (odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
občanské poradny).

7 Služby pro rodiny s dětmi, neorganizovanými dětmi a mládeží
V oblasti služeb pro rodiny s dětmi, neorganizovanými dětmi a mládeží je kladen zvýšený důraz na
odborné, specializované služby poskytované osobám v obtížné životní situaci (zejm. ve vztahu k
náhradní rodinné péči, sociálně - právní ochraně dětí a vyloučeným lokalitám).
Takové služby je třeba dále rozvíjet a nastavit pro ně spravedlivé finanční podmínky pro jejich
činnost. V rámci komunitního plánování je kladen důraz na posílení odborných služeb
poskytovaných rodinám s dětmi, neorganizovanými dětmi a mládeží, na posílení preventivních
aktivit na podporu rodiny, na podporu prevence negativních jevů v rodinách. Mezi služby, které
zajišťují tuto oblast v našem regionu patří zejména: Pedagogicko psychologická poradna Rychnov
nad Kněžnou, služby psychologa a psychoterapeuty na OSVZ, Poradny pro rodiny s dětmi,
Volnočasový klub Vješák Dobruška, Rodinné centrum Sedmikráska Dobruška, Salinger - Triangl,
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apod..
OSPOD spolupracuje formou konzultací o případu s výše jmenovanými, formou organizovaných
multioborových setkávání, příspěvků na přednáškách s tématy vztahujícími se k podpoře rodiny,
provádí sociální šetření v rodině, kde se ohrožené dítě zdržuje, pohovory ve škole a školských
zařízeních. K nalezení optimálního řešení situace dítěte využívá OSPOD komplexního,
interdisciplinárního a týmového přístupu.
OSPOD v rámci preventivních aktivit spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb, zařízeními
pro děti a dalšími subjekty při realizaci sociální práce za účelem předcházení ohrožení dětí a za
účelem sanace rodiny.
Cílem prevence je nastolit taková preventivní opatření, aby se minimalizovaly počty
ohrožených dětí ve smyslu § 6 zákona o SPOD. OSPOD spolupracuje se zástupci pověřených
obecních úřadů a obecních úřadů v územním samosprávném celku dle aktuálního případu. Orgán
sociálně-právní ochrany v rámci preventivních aktivit spolupracuje s dalšími fyzickými osobami,
právnickými osobami a orgány veřejné moci, zejména s orgány územní samosprávy.

8 Občané ohrožení sociálním vyloučením
Tuto skupinu občanů tvoří široká skupina klientů, charakterizovaná zejména nemožností, či
neschopností zapojit se do běžné populace.
Patří sem osoby bez přístřeší propuštění z výkonu trestu, možní pachatelé trestné činnosti a
bezdomovci.
Početnou skupinu tvoří drogově závislí, alkoholici, gambleři klienti závislí na nadměrném užívání
léků.
Potencionální skupinu tvoří i dlouhodobě nezaměstnaní, neschopní hradit svoje pohledávky a
duševně nemocní, kteří narušují veřejné soužití.
Služby pro tuto skupinu v našem ORP nemají sídlo, jsou zajišťovány službami s celokrajskou
působností (azylové domy, domy na půl cesty, nízkoprahová zařízení, Salinger apod.).
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8.1 Služby pro osoby s duševním onemocněním
Jedná se o občany s různým stupněm mentální retardace a osoby s duševním onemocněním (např.
schizofrenií). Dlouholetým záměrem kraje v této oblasti je vybudovat síť dostupných terénních a
ambulantních služeb pro duševně nemocné v jejich přirozeném prostředí. Do sítě služeb pro
duševně nemocné patří také pobytová zařízení, která zajišťují péči osobám, jež nemohou žít v běžné
komunitě. Pobytové služby jsou zajišťovány zejména Domovem Dědina Opočno (ústav sociální
péče), Domovem Na Stříbrném vrchu v Rokytnici v Orl. Horách (schizofrenici). Terénní službu
pro tuto cílovou skupinu zajišťuje Péče o duševní zdraví.
8.2 Služby pro osoby bez přístřeší
Jedná se o osoby bez přístřeší, vracející se z výkonu trestu odnětí svobody, osoby z dětských
domovů a výchovných ústavů a bezdomovci Vedle zajištění stávajícího rozsahu sociálních služeb
je důraz kladen na využití, příp. vytvoření přirozených zdrojů řešení potřeb osob bez přístřeší, ať v
oblasti bydlení, zaměstnanosti, nebo společenské integrace. Služby pro tuto skupinu zajišťuje Dům
matky Terezy v Hradci Králové (noclehárna) a azylové domy pro ženy a matky s dětmi v Náchodě,
Hradci Králové a Vamberku. V našem ORP chybí tento typ služeb.
8.3 Služby pro uživatele drog
Cílovou skupinu tvoří občané závislí na užívání návykových látek (drog, alkoholici, gambleři a
klienti závislí na nadměrném užívání léků). Cílem v této oblasti je chránit společnost před
negativními jevy spojenými zejména s užíváním drog - podporovat program snižování rizik
(výměna injekčního materiálu, hygienické programy atd.).
Zároveň je třeba zajistit podporu bývalým uživatelům drog, kteří usilují o integraci do běžného
života společnosti - nabídnout jim služby, které podpoří jejich abstinenci a společenské uplatnění
(Laxus Hradec Králové).

9 Strategie rozvoje sociálních služeb na Dobrušsku
Tvorbu nové strategie podpoří zejména zjištěné poznatky v rámci průzkumu potřebnosti sociálních
služeb ve správním obvodu Obce s rozšířenou působností Dobruška. Cílem průzkumu sociálních
služeb bylo zjistit relevantní informace od jednotlivých dotazovaných skupin obyvatel, které budou
následně zakomponovány do komunitního plánu.
Při realizaci průzkumu byla zapojena středoškolská mládež z Gymnázia Dobruška, Město
Dobruška, pečovatelská služba Dobruška, městská knihovna, Informační centrum Dobruška.,
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Centrum pro všechny generace Dobruška - Rodinné centrum Sedmikráska, Volnočasový klub
Vješák a jednotlivé obecní úřady v regionu. Průzkum proběhl dotazníkovou metodou.
Stávající strategii rozvoje lze charakterizovat níže uvedenými body:
Zlepšit dostupnost sociálních služeb v regionu
Pokračovat ve spolupráci obce třetího stupně v oblasti plánování služeb s krajem. Motivovat k větší
spolupráci obce prvního a obec druhého stupně k větší spolupráci s obcí třetího stupně. Posilovat
vzájemnou komunikaci a spolupráci uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů.
Pokračovat v rozvoji kvality služeb
Poskytovat ve spolupráci s krajským úřadem metodické vedení a konzultace v rámci obce s
rozšířenou působností Dobruška.
Provést průzkum sociálních služeb na Dobrušku.
Zlepšit informovanost o službách
Motivovat obce (všech stupňů) k informování veřejnosti o nabídce služeb a možnostech jejího
využití. Pokračovat ve vzájemném informování obcí třetího stupně a kraje v oblasti služeb.
Informovat o možnostech pomoci, o nárocích a povinnostech uživatelů služeb.
Zlepšit využití všech dostupných finančních zdrojů
Informovat poskytovatele služeb o možnostech čerpání z fondů EU.
Poskytovat konzultace a metodickou podporu ve spolupráci s krajem při vypracování žádostí o
dotace, o této nabídce více informovat.
Motivovat obce k vyšší finanční podpoře místních služeb. Vést poskytovatele k maximálnímu
využívání všech dostupných zdrojů (od uživatelů, obcí, EU).
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10 Realizace, aktualizace a harmonogram komunitního plánu
Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na Dobrušsku by měl být počátek procesu, ve kterém by
stávající sociální služby měly doznat takových změn, aby odpovídaly zjištěným skutečným
potřebám uživatelů zjištěných průzkumem ve všech cílových skupinách při efektivním využití
dostupných finančních prostředků.
Vytvořením a schválením „Komunitního plánu sociálních služeb na Dobrušsku“ práce pracovní
skupiny nekončí, ale bude dále pokračovat a bude se odvíjet od měnících se potřeb uživatelů.
Realizace priorit, které vyplynuly z práce řídící pracovní skupiny jsou uvedeny v tomto dokumentu.
Realizace bude probíhat v těchto krocích:
Prvním krokem je získání podpory procesu KP 2017-2021 u Města Dobrušky (předložením ke
schválení v radě města a v zastupitelstvu města), následně i u ostatních obcí v rámci ORP Dobruška.
Ty budou obeslány elektronicky a seznámeny s obsahem komunitního plánu. Důraz bude kladen
na informování zejména malých obcí.
Účast v řídící skupině plánování sociálních služeb Královéhradeckého kraje bude zajišťovat za naše
ORP místostarosta města Dobrušky Miroslav Sixta.
Školení a vzdělávacích akcích týkajících se problematiky komunitního plánování sociálních služeb
se bude účastnit Bc. Kristýna Hanzlíčková, která bude zároveň svolávat jednání řídící pracovní
skupiny komunitního plánování minimálně 1x ročně a dvakrát ročně zajistí setkání s poskytovateli
soc. služeb ORP Dobruška.
V měsíci březnu 2017 došlo k ukončení redistribuce potravin a drogistického zboží
potřebným občanům z ORP Dobruška Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Dobruška
z projektu- potravinová a materiální pomoci (FEAD I) ve spolupráci s Farní charitou Dobruška.
OSVZ se podílel na vytipovávání potřebných občanů a vlastní redistribuci jednotlivých komodit
klientům. Na závěr bylo Farní charitě Dobruška předáno vyúčtování potravinové a materiální
pomoci (FEAD I). Na základě zkušeností ze vzájemné spolupráce došlo k zapojení do projektu potravinová a materiální pomoc (FEAD II) s Farní charitou Dobruška na rok 2017 - 2018, kde se
bude OSVZ podílet na výběru potřebných klientů a Farní charita Dobruška na distribuci pomoci.
V měsíci květnu 2017 proběhl ve správním obvodu Obce s rozšířenou působností Dobruška
(PO3). Průzkum potřebnosti sociálních služeb jeho cílem bylo zjistit relevantní informace od
občanů PO3. Při realizaci průzkumu byla zapojena středoškolská mládež z Gymnázia Dobruška,
Město Dobruška, Pečovatelská služba Dobruška, městská knihovna, Informační centrum
Dobruška., Centrum pro všechny generace Dobruška - Rodinné centrum Sedmikráska,
Volnočasový klub Vješák a jednotlivé obecní úřady v regionu.
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Průzkum probíhal dotazníkovou metodou. Vyhodnocení průzkumu potřebnosti sociálních služeb
proběhne do konce roku 2017 a dojde k přijetí závěrů z průzkumu a zakomponování jeho výsledků
do komunitního plánu do konce 2017.
I nadále bude pokračovat rozšíření pomoci sociálně slabým - materiální pomoc od občanů
(prostřednictvím sociálního pracovníka OSVZ) a materiální a finanční pomoc od Farní charity
Dobruška ve spolupráci s OSPOD OSVZ Dobruška.
Publicita komunitního plánování a informace o výsledcích průzkumu bude zajišťována průběžně
např. prostřednictvím tisku (Dobrušský zpravodaj, Opočenské noviny a uvedena ve zpravodajích
jednotlivých obcí), kabelové televize v Dobrušce a městských rozhlasech ve všech obcích ORP)
apod..
Pro větší informovanost občanů o sociálních službách budou využity propagační materiály
jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb, besedy a pracovní setkání.
Aktualizace
Komunitní plán je „živý dokument“. Jeho pravidelná aktualizace umožní přizpůsobení plánu
novým podmínkám a trendům. Aktualizace komunitního plánu bude probíhat pravidelně minimálně
jednou za 5 let v těchto krocích:
- aktualizace sociálně demografické analýzy a shromážděných statistických dat
- na základě dat stanovení nových priorit v oblasti sociálních služeb pro nové období
- dopracování podrobných analýz pro nově navržené prioritní oblasti a realizace projektů na další
období
Aktualizaci komunitního plánu bude zajišťovat řídící pracovní skupina ve spolupráci
s koordinátorem komunitního plánování. Ve strategickém plánování sociálních služeb nejde
primárně o dokument

(plán), ale vždy o proces zajišťování a uspokojování potřeb lidí

v daném regionu.
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Harmonogram procesu tvorby Komunitního plánu sociálních služeb na Dobrušsku
v letech 2017-2021
Schválení KP na roky 2017-2021 od města Dobrušky
Zodpovídá: koordinátor KP, Rada města Dobrušky
Termín: září 2017
Plnění: splněno
Získání podpory procesu KP 2017-2021 u ostatních obcí v rámci ORP Dobruška
Zodpovídá: zastupitelstva obcí PO1, koordinátor KP
Termín: prosinec 2017
Plnění: průběžně plněno
Průzkum potřebnosti sociálních služeb na území ORP Dobruška
Zodpovídá: koordinátor KP, ved. odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Dobruška
Termín: květen 2017
Plnění: splněno
Vyhodnocení průzkumu potřebnosti sociálních služeb a přijetí závěrů
Zodpovídá: koordinátor KP, ved. odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Dobruška
Termín: prosinec 2017
Plnění: splněno
Setkání představitelů obcí a poskytovatelů soc. služeb v rámci setkání starostů ORP Dobruška.
Zodpovídá: koordinátor KP
Termín: 2017-2021 2x ročně
Plnění: průběžně plněno
Setkání s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb v jejich sídle v rámci ORP Dobruška
(dvakrát ročně).
Zodpovídá: koordinátor KP, ved. odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Dobruška
Termín: 2017 -2021
Plnění: průběžně plněno
Účast v řídící skupině plánování sociálních služeb Královéhradeckého kraje.
Zodpovídá: místostarosta města Dobrušky
Termín: 2017 - 2021
Plnění: průběžně plněno
Účast na školeních a vzdělávacích akcích týkajících se problematiky plánování sociálních služeb.
Zodpovídá: koordinátor KP, místostarosta města Dobrušky, ved. odboru sociálních věcí a
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zdravotnictví MěÚ Dobruška
Termín: 2017-2021
Plnění: průběžně plněno
Jednání řídící pracovní skupiny komunitního plánování minimálně 1x ročně.
Zodpovídá: koordinátor KP, místostarosta města Dobrušky, ved. odboru sociálních věcí a
zdravotnictví MěÚ Dobruška
Termín: 2017-2021
Plnění: průběžně plněno
Zapracování připomínek zjištěných z průzkumu do KP na rok 2017 - 2021.
Zodpovídá: koordinátor KP, řídící pracovní skupina
Termín: 31.12. 2018
Plnění: splněno
Schválení plánu sociálních služeb na rok 2017 - 2021 v samosprávách obcí zapojených do
procesu KP
Zodpovídá: zastupitelstva obcí
Termín: prosinec 2017
Plnění: průběžně plněno
Ukončení redistribuce projektu - potravinová a materiální pomoc (FEAD I)
Zodpovídá:

koordinátor KP, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Dobruška, Farní

charita Dobruška
Termín: leden až březen 2017
Plnění: splněno
Zapojení do projektu potravinové pomoci potřebným s Farní charitou Dobruška 2017 - 2018,
projektu - potravinová a materiální pomoc (FEAD II)
Zodpovídá: koordinátor KP, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Dobruška, Farní charita
Dobruška
Termín: 31.12. 2018
Plnění: splněno
Rozšíření pomoci sociálně slabým - materiální pomoc od občanů a materiální a finanční pomoc
od Farní charity Dobruška
Zodpovídá: koordinátor KP, Farní charita Dobruška
Termín: 2017 -2021
Plněni: průběžně plněno
Zajištění publicity KP ( tisk, televize, rozhlas, propagační materiály, besedy a pracovní setkáni)
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Zodpovídá: koordinátor KP, členové řídící skupiny, účastníci procesu KP, samospráva
Termín: platí stále
Plnění: průběžně plněno
Zajištění bezplatné mobilní právní pomoci seniorům - dva běhy v rámci 2. ročníku.
Zodpovídá: koordinátor KP, vedoucí soc. odboru
Termín: do 31.12. 2018
Plnění: splněno 9.11. 2018 a 14.12. 2018
Zajištění konání akce - Týden pěstounství na OSVZ v Dobrušce.
Zodpovídá: Ing. Radka Sobotková - náhradní rodinná péče OSPOD
Termín: do 30.11. 2018
Plnění: splněno 24.9. 2018
Uspořádání setkání „Spolupráce škol, školských zařízení, OSPOD a sociálních služeb ve věci
podpory ohrožených dětí v ORP Dobruška“ - 3 pracovní setkání OSPOD, poskytovatelů soc.
služeb, školských zařízení a základních škol a mateřských škol.
Zodpovídá: lokální síťařka, vedoucí soc. odboru, OSPOD
Termín: do 30.11. 2018
Plnění: splněno 13.11. 2018, 20.11. 2018 a 22.11. 2018
Zapojení se do projektu Euroklíč - vydávání euroklíčů na OSVZ
Zodpovídá: koordinátor KP
Termín: od 2.1. 2019
Plnění: splněno
Zapojení do projektu I.C.E. karta - seniorská obálka
Zodpovídá: koordinátor KP
Termín: do 31.12.2019
Plnění:
Setkání se zdravotně postiženými občany a seniory - prevence v boji proti nekalým praktikám
„šmejdu“ 1x ročně.
Zodpovídá: koordinátor KP, vedoucí soc. odboru
Termín: 2017 - 2021
Plnění: průběžně plněno
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Příloha č. I
Jednací řád řídící pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb na Dobrušsku
I Úvodní ustanovení
Usnesením Rady města Dobrušky č.RM 104/07 ze dne 17.1.2007 byla schválena podpora
komunitního plánování sociálních služeb Města Dobrušky se začleněním celého správního území
obce s rozšířenou působností Dobruška.
Jednací řád řídící pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb upravuje přípravu,
svolávání, průběh jednání, způsob usnášení se a hlasování, vazby uvnitř skupiny, vstup nového
člena, zrušení členství v řídící skupině, pravidla diskuse, výstupy z jednání a jejich následné řešení.
Délku uchovávání dokladů, kdo kontroluje plnění úkolů, kdo inicializuje změnu jednacího řádu.
II Svolávání řídící pracovní skupiny
Řídící pracovní skupina se schází minimálně jednou ročně, nebo dle potřeby a je svolána
koordinátorem komunitního plánování formou e-mailu nebo písemné pozvánky.
Na pozvánce bude uvedeno datum, čas, místo jednání a návrh programu. Pozvánky i veškerý
materiál lze odeslat poštou, elektronickou poštou nebo předat osobně.
V případě, že se členové řídící skupiny nemohou zúčastnit, informují koordinátora (písemně,
telefonicky, poštou, elektronickou poštou, nebo osobně).
Účast na jednáních je evidována na prezenčních listinách. Pracovní schůzka se koná, jestliže je
přítomno alespoň 50% členů skupiny.
Pracovní jednání jsou otevřená a každý člen může přivést hosta, o této skutečnosti předem
informuje koordinátora.
III Průběh jednání a hlasování
Skupinu řídí koordinátor.
Skupina projednává a zpracovává podněty členů skupiny, navrhuje řešení, určuje, kdo bude plnit
úkoly z jednání vyplývající.
S výsledky práce se seznamuje vedení města, rada a zastupitelstvo města.
Do diskuse se členové hlásí zvednutím ruky.

Členové řídící skupiny mohou diskutovat ke všem bodům programu, navrhovat nové body nebo
řešení, informovat o novinkách týkajících se pracovní tématiky.
Vyžaduje-li to povaha věci, hlasuje se na pokyn koordinátora. Hlasování je vždy veřejné. Eviduje
se konečný výsledek hlasování.
O průběhu jednání pořídí koordinátor zápis, který je zaslán poštou, elektronickou poštou, nebo
předán osobně všem členům skupiny.
K zápisu mohou členové vznést připomínky do 3 pracovních dnů ode dne doručení. Připomínky
řeší buď koordinátor, nebo budou projednány na další schůzce.
Zápis koordinátor vyhotoví do 14 dnů od ukončení jednání.
IV Výstupy z jednání
Výstupy a úkoly, které vyplývají z jednání jsou dle povahy rozděleny mezi členy skupiny,
koordinátora, odbory MěÚ, popřípadě komise a výbory města, kterých se záležitost týká.
Splnění úkolů kontroluje koordinátor, který informuje na následující schůzce členy o způsobu
vyřešení úkolů.
V

Závěrečná ustanovení

Člen skupiny se může, v případě stížnosti, obrátit na koordinátora, starostu nebo radu města.
Členové skupiny mohou iniciovat změnu jednacího řádu. Svůj návrh přednesou na nejbližší
pracovní schůzce.
O změně jednacího řádu nechá koordinátor hlasovat.
O novém členu skupiny rozhodne skupina hlasováním.

Schváleno Radou města Dobrušky: dne 6. 9. 2017

Příloha č. II
Seznam členů řídící pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb na
Dobrušsku 2017-2021 do 11.12.2018
Jméno a
příjmení

Funkce

Telefon

e-mail

1.

Mgr. Bohuslav koordinátor KPSS
Matys
MěÚ Dobruška

494 629 625

b.matys@mestodobruska.cz

2.

Ing. Petr
Poláček

místostarosta město
Dobruška

494 629 642

mistostarosta@mestodobruska.cz

3.

Ing. Mgr.
Simona
Dolková

vedoucí odboru soc.
věcí a zdravotnictví
MěÚ Dobruška

494 629 621

socialni@mestodobruska.cz

4.

Pavel Hůlek

zastupitel město
Dobruška

494 622 804

p.hulek@mestodobruska.cz

5.

doc. RNDr.
místostarosta město
Marián
Opočno
Slodičák, CSc.

602 299 931

slodicak@vulhmop.cz

6.

Zdeňka
Seidelová

starostka obec
Přepychy

603 485 369

prepychy@prepychy.cz

7.

Mgr. Zuzana
Luňáková

Agentura domácí péče 603 555 813
České Meziříčí

lunakova.zuzana@tiscali.cz
( Mgr.Šárka Havlová) zástupce

8.

Mgr. Kamila
Vilímková

ved. domova
důchodců Jitřenka
Opočno

494 667 055

sos.@opocno.cz

Bc. Táňa
Klimešová

ved. pečovatelské
služby Dobruška

494 623 596

pec.sluzba@mestodobruska.cz

10. Mgr. Václav
Mach

Vješák Dobruška

739 466 707

klub@vjesak.cz

11. Mgr. Alena
Goisová

Domov Dědina
Opočno

493 814 564

alena.goisova@tiscali.cz

12. Ing. Jana
Poláčková

Farní charita
Dobruška

723 539 100

13. Pavel Horák

Centrum pro všechny 605 875 868
generace Dobruška

9.

zdenka.seidelova@prepychy.cz

(Bc. Jana Čepelková) zástupce

604 273183

Na vědomí Radě města Dobrušky dne: 6.9.2017

jana.polackova@dka.hk.caritas.cz
jbdka@seznam.cz

Příloha č. III
Seznam členů řídící pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb na
Dobrušsku 2017-2021 od 1. 9. 2019
Jméno a
příjmení

Funkce

Telefon

e-mail

1.

Bc. Kristýna
Hanzlíčková

koordinátor KPSS
MěÚ Dobruška

777 418 284

k.hanzlickova@mestodobruska.cz

2.

Miroslav

777 418 749

mistostarosta@mestodobruska.cz

Sixta

místostarosta město
Dobruška

3.

Ing. Mgr.
Simona
Dolková

vedoucí odboru soc.
věcí a zdravotnictví
MěÚ Dobruška

494 629 621

socialni@mestodobruska.cz

4.

Václav
Slezák

místostarosta město
Opočno

605 104 658

vaclavslezak@centrum.cz

5.

Zdeňka
Seidelová

starostka obec
Přepychy

603 485 369

prepychy@prepychy.cz

Mgr. Zuzana
Luňáková

Agentura domácí péče 603 555 813
České Meziříčí

lunakova.zuzana@ti scali. cz (Bc.

Mgr. Kamila
Vilímková

ved. domova
důchodců Jitřenka
Opočno

494 667 055

sos.@opocno.cz

8.

Bc. Táňa
Klimešová

ved. pečovatelské
služby Dobruška

494 623 596

pec.sluzba@mestodobruska.cz

9.

Mgr. Václav
Mach

Vješák Dobruška

739 466 707

klub@vjesak.cz

10. Mgr. Alena
Goisová

Domov Dědina
Opočno

493 814 564

alena.goisova@tiscali.cz

11. Ing. Jana
Poláčková

Farní charita
Dobruška

723 539 100

12. Pavel Horák

Centrum pro všechny 605 875 868
generace Dobruška

6.
7.

13. Bc. Stanislava sociální pracovnice
Rydygrová
Opočno

zdenka.seidelova@prepychy.cz

Eliška Luňáková) zástupce
(Bc. Jana Čepelková) zástupce

604 273183

494 669 633

Na vědomí Radě města Dobrušky dne: 9. 12. 2019

jana.polackova@dka.hk.caritas.cz
jbdka@seznam.cz

rydygrova@mu.opocno. cz

Příloha č. IV
Poskytovatelé sociálních služeb na Dobrušsku
Azylové domy
Farní charita Náchod
Zařízení poskytovatele:
SV. ANNA Domov pro matky s dětmi (Borská 621, Náchod, 547 01 Náchod 1)
Kontakty:
telefon
491 427 746
e-mail
charita.nachod@mybox.cz
web
http://www.charitanachod.cz

Oblastní charita Hradec Králové
Zařízení poskytovatele:
Dům Matky Terezy Hradec Králové (U Mostku 472/5, Pouchov, 503 41 Hradec Králové 7)
Kontakty:
telefon
777 736 011
telefon
495 218 934
e-mail
dmt@charitahk.cz
web
http://www.charitahk.cz
Oblastní charita Hradec Králové
Zařízení poskytovatele:
Domov pro matky s dětmi Hradec Králové (Velká 7/50, Pouchov, 503 41 Hradec Králové
7)
Domov pro matky s dětmi Hradec Králové (adresa zařízení nebyla zveřejněna)
Kontakty:
telefon
495 490 947
telefon
495 221 810
telefon
777 737 610
e-mail
dmd@charitahk.cz
web
http://www.charitahk.cz
Denní stacionáře
Domov Dědina
Zařízení poskytovatele:
Domov Dědina (Nádražní 709, 517 73 Opočno)
Kontakty:
telefon
493 814 563
e-mail
opocno@domov-dedina.cz
web
http://www.domov-dedina. cz
Farní charita Rychnov nad Kněžnou
Zařízení poskytovatele:
Stacionář sv. Františka (Palackého 111, 516 01 Rychnov nad Kněžnou)
Kontakty:
telefon
494 534 431

telefon
e-mail:

731 598 926
e.smidova@tiscali.cz

NONA 92, o.p.s.
Zařízení poskytovatele:
Stacionář NONA (Rašínova 313, Nové Město nad Metují, 549 01 Nové Město nad Metují 1)
Kontakty:
Telefon
491 472 694
e-mail
stacionar@nonanmnm.com
web
http://www.nonanmnm.com

Domovy pro seniory
AHC a.s.
Zařízení poskytovatele:
Domov seniorů Přepychy (Přepychy 21, 517 32 Přepychy)
Kontakty:
telefon
494 322 629
e-mail
ddprepychy@seznam.cz
web
www.ambeat.cz
Domov důchodců Borohrádek
Zařízení poskytovatele:
Domov důchodců Borohrádek (Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek)
Kontakty:
telefon
494 381 234
fax
494 381 291
e-mail
vasicek@ddborohradek.cz
web
http://www.ddborohradek.cz
Mgr. Zuzana Luňáková, Agentura domácí péče
Zařízení poskytovatele:
Mgr. Zuzana Luňáková, Agentura domácí péče (V Poli 567, 517 71 České Meziříčí)
Kontakty:
telefon mobil 603555813
e-mail
lunakova.zuzana@ti scali. cz
web
http://www.lunakova.com
Sociální služby Města Opočna
Zařízení poskytovatele:
Domov pro seniory Jitřenka (Tyršova 683, 517 73 Opočno)
Kontakty:
telefon
790 586 378, 790 831 675
fax
494 667 092
e-mail
sos@opocno.cz
web
http://www.socialni-sluzby-mesta-opocna.cz

Odborné sociální poradenství
Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením
Královéhradeckého kraje, o. p. s.
Zařízení poskytovatele:
Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o. p. s.
(Palackého 694, 516 01 Rychnov nad Kněžnou)
Kontakty:
telefon
495 538 867
fax
495 538 867
e-mail
czdphk@czdphk.cz
web
http://www.czphk.cz
Centrum sociální pomoci a služeb o. p. s.
Zařízení poskytovatele:
Manželská a rodinná poradna Rychnov nad Kněžnou (Javornická 1501, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou)
Kontakty:
telefon
733 676 799
e-mail
poradna@psycholog-rychnov.cz
web
www.csps-hk.cz
Domácí hospic Setkání, o.p.s.
Zařízení poskytovatele:
Sociální poradna Domácího hospice Setkání (Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou)
Kontakty:
telefon
733 694 162
e-mail
hospic.setkani@seznam.cz
web
www.hospicrychnov.cz
OD5K10, z. s.
Zařízení poskytovatele:
Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou (Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou)
Kontakty:
telefon
775 475 796
e-mail
op.rychnov@gmail.com
web
www.oprk.cz
Osobní asistence
Centrum Orion, z. s.
Zařízení poskytovatele:
Centrum ORION (Dlouhá Ves 116, 516 01 Rychnov nad Kněžnou)
Kontakty:

telefon 494 530 079
e-mail orion@centrum-orion.cz
www.centrum-orion.cz
web
Farní charita Dobruška
Zařízení poskytovatele:
Farní charita Dobruška (Kostelní 259, 518 01 Dobruška)
Kontakty:
telefon
777 877 475
e-mail
charita.dobruska@seznam. cz
web
http://dobruska.charita.cz
Podpora samostatného bydlení
PFERDA z.ú.
Zařízení poskytovatele:
Takový normální život (Panská 79, 516 01 Rychnov nad Kněžnou)
Takový normální život (Hurdálkova 371, Náchod, 547 01 Náchod 1)
Kontakty:
telefon
605 106 148
web
http://www.pferda.cz
Adresa kontaktního místa:
Takový normální život
Panská 79, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Raná péče
Centrum LIRA, z.ú.
Zařízení poskytovatele:
Centrum LIRA, z. ú. (třída Edvarda Beneše 1549/34, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec
Králové 12)
Kontakty:
telefon
724 400 832
e-mail
liberec@ranapece.eu
web
www.ranapece.eu
Oblastní charita Hradec Králové
Zařízení poskytovatele:
Středisko rané péče Sluníčko (třída Karla IV. 1222/25a, Hradec Králové, 500 02 Hradec
Králové 2)
Kontakty:
telefon mobil
777 721 642
telefon
495 260 732
e-mail
slunicko@charitahk.cz
web
http://www.hk.charitahk.cz
Sociálně terapeutické dílny
PFERDA z.ú.
Zařízení poskytovatele:
Tréninková pekárna Láry Fáry (Kvasiny 340, 517 02 Kvasiny)

Kontakty:
telefon
734 534 219
e-mail
pekarna@pferda.cz
web
www.pferda.cz
Terénní programy
Aufori, o.p.s.
Zařízení poskytovatele:
Terénní program - Aufori, o.p.s. (Habrmanova 136/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec
Králové 2)
Terénní programy - Aufori, o. p. s. (Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí)
Kontakty:
telefon
774 855 749
e-mail
aufori@gmail.com
web
www.aufori.cz
Adresa kontaktního místa:
Terénní program - Aufori, o.p.s.
Habrmanova 136/3 Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
Intervenční centra
Oblastní charita Hradec Králové
Zařízení poskytovatele:
Intervenční centrum Hradec Králové (Kotěrova 847/5, Hradec Králové, 500 03 Hradec
Králové 3)
Kontakty:
telefon
774 591 383
telefon
495 530 033
fax
495 530 033
e-mail
intervencni .centium@charitahk. cz
web
http://www.hk.caritas.cz/ochhk
Centra denních služeb
Centrum Orion, z. s.
Zařízení poskytovatele:
Centrum ORION (Dlouhá Ves 116, 516 01 Rychnov nad Kněžnou)
Kontakty:
telefon
494 530 079
e-mail
orion@centrum-orion.cz
web
www.centrum-orion.cz

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domov Dědina
Zařízení poskytovatele:
Domov Dědina (Nádražní 709, 517 73 Opočno)
Kontakty:
telefon Opočno
493 814 563
telefon Přepychy 220
493 814 562
telefon České Meziříčí
910 051 370
e-mail Opočno 718, 719
mcihak@domov-dedina.cz
web
http://www.domov-dedina.cz
Adresa kontaktního místa:
Domov Dědina
Nádražní 718, 517 73 Opočno
DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU
Zařízení poskytovatele:
DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU (Stříbrný vrch 199, Rokytnice v Orlických horách, 517 61
Rokytnice v Orl.horách)
Kontakty:
Telefon
494 595 117
fax
494 595 900
e-mail
reditel@dnsv.cz
web
http://www.uspro.cz

Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY
Zařízení poskytovatele:
Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY (Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou)
Kontakty:
Telefon
494 595 117
Fax
494 595 900
e-mail
reditel@dnsv.cz
web
http://www.uspro.cz
Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny
Zařízení poskytovatele:
Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY (Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou)
Kontakty:
Telefon
494 539 570
Fax
494 539 570
e-mail
uspdomecky@tiscali.cz
web
http://www.sweb.cz/usprychnov
Domovy se zvláštním režimem

Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí
Zařízení poskytovatele:
Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí (1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí)
Kontakty:
telefon
494 377 069
fax 494 377 069
e-mail
info@ddalbrechtice.cz
web
http://www.ddalbrechtice.cz
DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU
Zařízení poskytovatele:
DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU (Stříbrný vrch 199, Rokytnice v Orlických horách,
517 61 Rokytnice v Orl.horách)
Kontakty:
telefon
494 595 117
fax
494 595 900
e-mail
reditel@dnsv.cz
web
http://www.uspro.cz
Chráněné bydlení
Domov Dědina
Zařízení poskytovatele:
Domov Dědina (Nádražní 709, 517 73 Opočno)
Domov Dědina (Palackého 220, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř 1)
Domov Dědina (Rašínova 313, Nové Město nad Metují, 549 01 Nové Město nad Metují 1)
Domov Dědina (Havlíčkova 292, Nové Město nad Metují, 549 01 Nové Město nad Metují 1)
Domov Dědina (Čsl. legií 125, 503 46 Třebechovice pod Orebem)
Domov Dědina (Příkopy 1107, Náchod, 547 01 Náchod 1)
Kontakty:
telefon
725 921 316
e-mail
opocno@domov-dedina.cz
web
http://www.domov-dedina. cz
DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU
Zařízení poskytovatele:
DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU (Sídliště 1. máje 240, Rokytnice v Orlických horách,
517 61 Rokytnice v Orl.horách)
Kontakty:
telefon
494 595 117
telefon
739 460 286
e-mail
fremuthova@dnsv.cz
web
www.uspro.cz

Sdružení Neratov, z.s.
Zařízení poskytovatele:
Chráněné bydlení Domov (Bartošovice v Orlických horách 84, 517 61 Rokytnice v Orl.horách)
Kontakty:
telefon
494 530 058
telefon
494 530 059
e-mail
sdruzeni@neratov.cz
web
http://www.neratov.cz
Adresa kontaktního místa:
Chráněné bydlení Domov
Bartošovice v Orlických horách 84, 517 61 Rokytnice v Orl.horách
Odlehčovací služby
Farní charita Rychnov nad Kněžnou
Zařízení poskytovatele:
Stacionář sv. Františka (Palackého 111, 516 01 Rychnov nad Kněžnou)
Kontakty:
telefon
494 534 431
e-mail
e.smidova@tiscali.cz
web
www.charitarychnov.cz
Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY
Zařízení poskytovatele:
Ústav sociální péče pro mládež Domečky (Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou)
Kontakty:
telefon
494 539 570
e-mail
uspdomecky@tiscali.cz
web
http://www.sweb. cz/usprychnov
Pečovatelská služba
Město Dobruška
Zařízení poskytovatele:
Město Dobruška Pečovatelská služba (Na Příčnici 1011, 518 01 Dobruška)
Kontakty:
telefon mobilní telefon
723 377 165
telefon pečovatelská služba 494 623 596
telefon Město Dobruška
494 629 643
fax
Město Dobruška
494 629 644
e-mail
pečovatelská služba pec.sluzba@mestodobruska.cz
e-mail
Městský úřad Město mu@mestodobruska. cz
web
Dobruška
http://www.mestodobruska.cz

Mgr. Zuzana Luňáková, Agentura domácí péče
Zařízení poskytovatele:
Mgr. Zuzana Luňáková, Agentura domácí péče (Záhumenská 475, 517 71 České Meziříčí)
Kontakty:
telefon mobil
603 555 813
fax
494 661 062
e-mail
lunakova.zuzana@tiscali.cz
web
http://www.lunakova.com
Sociální rehabilitace
Aspekt z.s.
Zařízení poskytovatele:
Aspekt z.s. (Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou)
Kontakty:
telefon Náchod, Mgr. Lucie Sedláčková
774 976 993
telefon Rychnov n. Kn., Mgr. Lenka Cole 773 923 046
e-mail Rychnov nad Kněžnou
lenka.cole@aspektzs.cz
web
www.aspektzs.cz
DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU
Zařízení poskytovatele:
DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU (Stříbrný vrch 199, Rokytnice v Orlických horách,
517 61 Rokytnice v Orl.horách)
DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU (Rokytnice v Orlických horách č.ev. 595, 517 61
Rokytnice v Orl.horách)
DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU (Dolní Sídliště 259, Rokytnice v Orlických horách,
517 61 Rokytnice v Orl.horách)
Kontakty:
telefon
739 460 286
telefon
494 595 117
e-mail
fremuthova@dnsv.cz
web
www.uspro.cz
Péče o duševní zdraví, z.s.
Zařízení poskytovatele:
Sociální rehabilitace - středisko Rychnov nad Kněžnou (Panská 1492, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou)
Kontakty:
telefon
494 322 025
e-mail
pdz-rk@pdz.cz
web
http://www.pdz.cz
PFERDA z.ú
Zařízení poskytovatele:
Tréninkový byt (Staré náměstí 53, 516 01 Rychnov nad Kněžnou) Kontakty:
Kontakty:
telefon
605 106 148
e-mail
info@pferda.cz
web
http://www.pferda.cz

Tréninková Kavárna Láry Fáry (Panská 79, 516 01 Rychnov nad Kněžnou)
Kontakty:
telefon
722 922 433
e-mail
kavarna.rychnov@pferda.cz
web
http://www.pferda.cz
Tísňová péče
Linnet eu s.r.o.
Zařízení poskytovatele:
Anděl na drátě (Mělčany 38, 518 01 Dobruška)
Kontakty:
telefon
774 705 824
e-mail
lindr@Linnet-eu.cz
e-mail
info@andelnadrate.cz
web
http://www.andelnadrate.cz
Život Hradec Králové, o. p. s.
Zařízení poskytovatele:
ŽIVOT Hradec Králové (třída Edvarda Beneše 1747/1, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec
Králové 12)
Kontakty:
telefon
495 514 345
fax
495 514 345
e-mail
zivot.hk@seznam.cz
Týdenní stacionáře
Farní charita Rychnov nad Kněžnou
Zařízení poskytovatele:
Stacionář sv. Františka (Palackého 111, 516 01 Rychnov nad Kněžnou)
Kontakty:
telefon
731 598 926
telefon
494 534 431
e-mail
e.smidova@tiscali.cz
Odborné sociální poradenství
Centrum sociální pomoci a služeb o. p. s.
Zařízení poskytovatele:
Manželská a rodinná poradna Rychnov nad Kněžnou (Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou)
Kontakty:
telefon
733 676 799
e-mail
poradna@psycholog-rychnov.cz
web
www.csps-hk.cz
Oblastní charita Hradec Králové
Zařízení poskytovatele:

Poradna pro lidi v tísni Hradec Králové (Kotěrova 847/5, Hradec Králové, 500 03 Hradec
Králové 3)
Kontakty:
telefon
495 591 382
telefon
777 737 612
e-mail
plt@charitahk.cz
web
http://www.charitahk.cz
OD5K10, z. s.
Zařízení poskytovatele:
Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou (Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou)
Kontakty:
telefon
775 475 796
e-mail
op.rychnov@gmail.com
web
www.oprk.cz

Odborné sociální poradenství
Název poskytovatele:
Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o.p.s.
Zařízení poskytovatele:
Odborné sociální poradenství (Milady Horákové 504/45, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6)
Kontakty:
telefon
773 595 327
telefon
495 533 138
telefon
773 595 328
fax
495 533 138
e-mail
hradeckecentrum@seznam.cz
web
www.hradeckecentrum.cz
KŘESADLO HK - Centrum pomoci lidem s PAS, z.ú.
Zařízení poskytovatele:
KŘESADLO HK - Centrum pomoci lidem s PAS, z.ú. (Okružní 1130/11, Hradec Králové,
500 03 Hradec Králové 3)
Kontakty:
telefon
777 009 637
telefon
777 009 412
e-mail
info@kresadlohk.cz
web
www.kresadlohk.cz
Laxus z. ú.
Zařízení poskytovatele:
Centrum poradenských služeb pro obviněné a odsouzené (Krunertova 425/24, Kukleny,
500 04 Hradec Králové 4)
Kontakty:
telefon Hradec Králové 777 033 618
telefon Mladá Boleslav 602 803 279
e-mail
ambulance.hradec@laxus.cz
web
http://www.laxus.cz
Adresa kontaktního místa:

Centrum poradenských služeb pro obviněné a odsouzené
Krunertova 425/24 Kukleny, 500 04 Hradec Králové 4
Zařízení poskytovatele:
Ambulantní centrum Hradec Králové (Gočárova třída 1620/30, Pražské Předměstí, 500 02
Hradec Králové 2)
Kontakty:
telefon
Hradec Králové
777 033 618
e-mail
Hradec Králové
ambulance.hradec@laxus.cz
web
http://www.laxus.cz
NOMIA, z.ú.
Zařízení poskytovatele:
Poradna pro oběti násilí a trestné činnosti NOMIA (třída Edvarda Beneše 575/90, Třebeš,
500 12 Hradec Králové 12)
Dětské krizové centrum NOMIA (Ulrichovo náměstí 762/5, Hradec Králové, 500 02 Hradec
Králové 2)
Poradna pro oběti násilí a trestné činnosti NOMIA (Ulrichovo náměstí 762/5, Hradec
Králové, 500 02 Hradec Králové 2)
Kontakty:
telefon
606 824 104
e-mail
poradna@nomiahk.cz
web
www.nomiahk.cz
Adresa kontaktního místa:
Poradna pro oběti násilí a trestné činnosti NOMIA
třída Edvarda Beneše 575/90 Třebeš, 500 12 Hradec Králové 12
Kontaktní centra
Zařízení poskytovatele
Laxus z. ú.
K - centrum Hradec Králové (Říční 1252/3a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2)
Kontakty:
telefon
495 513 977
e-mail
kacko.hradec@laxus.cz
web
http://www.laxus.cz

Týdenní stacionáře
Farní charita Rychnov nad Kněžnou
Zařízení poskytovatele:
Stacionář sv. Františka (Palackého 111, 516 01 Rychnov nad Kněžnou)
Kontakty:
telefon
731 598 926
telefon
494 534 431
e-mail
e.smidova@tiscali.cz

Noclehárny
Oblastní charita Hradec Králové
Zařízení poskytovatele:
Dům Matky Terezy Hradec Králové (U Mostku 472/5, Pouchov, 503 41 Hradec Králové 7)
Noclehárna (Letiště č.ev. 29, Pouchov, 503 41 Hradec Králové 7)
Kontakty:
telefon
Zimní Noclehárna 778 530 239
telefon
Dům Matky Terezy 773 530 032
telefon
Dům Matky Terezy 495 218 934
e-mail
vedoucí DMT dana.pechova@charitahk.cz
e-mail
dmt@charitahk.cz
web
http://www.charitahk.cz
Telefonická krizová pomoc
Bílý kruh bezpečí, z.s.
Zařízení poskytovatele:
Centrála Bílého kruhu bezpečí, z.s., nonstop telef.kriz.pomoc obětem trestných činů,
pozůstalým (U Trojice 1042/2, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5)
Kontakty:
telefon
257 317 110
fax
251 512 299
e-mail
bkb.praha@bkb.cz
web
http://www.bkb.cz
Linka bezpečí, z.s.
Zařízení poskytovatele:
Rodičovská linka (Ústavní 95, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81)
Kontakty:
telefon kancelář 266 727 979
606 021 021
telefon služba
služba
pomoc@rodicovskalinka.cz
e-mail
e-mail
kancelář v.jandova@linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz
web
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí - PROVOZOVATEL BKB
(U Trojice 1042/2, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5)
Kontakty:
telefon
116 006
fax
251 512 299
e-mail
116006@nfbkb.cz
web
www.linka-pomoci.cz
web
www.domacinasili.cz
web
www.donalinka.cz

ŽIVOT 90, z.ú.
Zařízení poskytovatele:
Život 90 - Linka důvěry pro seniory a jejich blízké (Karoliny Světlé 286/18, Praha 1-Staré
Město, 110 00 Praha 1)
Kontakty:
telefon
222 333 555
e-mail
info@zivot90.cz
web
http://www.zivot90.cz
Oblastní charita Hradec Králové
Zařízení poskytovatele:
Sociální šatník Hradec Králové (Eduarda Beneše, Hradec Králové, 500 02 Hradec Králové
2)
Kontakty:
telefon
774 728 645
e-mail
satnik@charitahk. cz
web
http://www. charitahk. cz
MHD 8, 18, 25, 27 - zastávka Velkopopovická

Příloha č. V
Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Právní předpisy

•
•

zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a
o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
poskytování dávek osobám se zdravotním postižením“)
vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č.
388/2011 Sb.“)

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením upravuje:

•
•
•

příspěvek na mobilitu
příspěvek na zvláštní pomůcku
průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají.

Kompetence k rozhodování

•
•

Úřad práce České republiky - krajské pobočky a pobočka pro hlavní město
Prahu
(dále jen „krajská pobočka ÚP“)
Ministerstvo práce a sociálních věcí - odvolací orgán

Oprávněné osoby
Nárok na příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a na průkaz osoby se zdravotním
postižením má při splnění podmínek fyzická osoba, jestliže je na území ČR hlášena k trvalému
pobytu a má zde bydliště. Dávky a průkaz náleží rovněž dalším osobám uvedeným v zákoně o
poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, které nemají na území ČR trvalý pobyt,
pokud zde mají bydliště. Bydlištěm se rozumí stav, kdy centrum zájmů má osoba na území ČR
(např. se zde dlouhodobě zdržuje, vykonává zde výdělečnou činnost, žije zde s rodinou, plní zde
povinnou školní docházku nebo se zde připravuje na budoucí povolání). Nárok mají také občané
EU krytí přímo použitelným předpisem EU - Nařízením EP a Rady (ES) 492/2011.
Příspěvek na mobilitu
Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku:

•
•
•
•
•

která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P
(podle podmínek po 1. 1. 2014),
která se opakovaně za úhradu v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je
dopravována,
které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách
v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se
zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče,
z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i
osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby uvedené v předchozí odrážce,
nárok na výplatu nenáleží za kalendářní měsíc, jestliže je oprávněné osobě po

celý tento kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.
Výše dávky: 550 Kč měsíčně. Vyplácí se tzv. zpětně, to znamená do konce kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží. Na žádost příjemce může být příspěvek na
mobilitu vyplácen jednou splátkou vždy za 3 kalendářní měsíce, za které náležel.
Příspěvek na zvláštní pomůcku
Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má:

•
•
•

těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo
těžké sluchové postižení anebo
těžké zrakové postižení,

Přitom musí jít o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a současně zdravotní stav nesmí
vylučovat přiznání tohoto příspěvku.
Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla nebo
speciálního zádržního systému má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového
ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.
Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje nepříznivý
zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok.
Okruh zdravotních postižení odůvodňujících přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a
zdravotní stavy vylučující jeho přiznání jsou uvedeny v příloze k zákonu o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením.
Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, že:

•
•
•
•

•
•

Osoba je starší 3 let (motorové vozidlo, úprava bytu), 15 let (vodicí pes), 1 roku
(všechny ostatní pomůcky).
Zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního
uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke
styku s okolím.
Osoba může zvláštní pomůcku využívat.
Zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je hrazen z veřejného
zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou. Také
nesmí jít o zdravotnický prostředek, který nebyl osobě uhrazen z veřejného zdravotního
pojištění nebo zapůjčen zdravotní pojišťovnou z důvodu nedostatečné zdravotní
indikace.
Pokud je pomůckou motorové vozidlo, je také podmínkou, že se osoba opakovaně v
kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna
být vozidlem převážena.
Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsažen ve
vyhlášce č. 388/2011 Sb. Příspěvek se poskytuje i na pomůcku, která ve vyhlášce
uvedena není, a to za podmínky, že jí krajská pobočka ÚP považuje za srovnatelnou s
některou z pomůcek, která ve vyhlášce uvedena je.

Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením rozlišuje, zda jde o pomůcku v
ceně do nebo přes 10 000 Kč a speciální úpravu má pro motorové vozidlo.
Na pořízení zvláštní pomůcky v ceně nižší než 10 000 Kč se příspěvek na zvláštní pomůcku
poskytne jen osobě, která má příjem (příjem s ní společně posuzovaných osob) nižší než
8násobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob.
Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z
předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1 000 Kč. Z důvodů
hodných zvláštního zřetele, zejména žádá-li osoba opakovaně o příspěvek na různé zvláštní
pomůcky v ceně do 10 000 Kč, lze tento příspěvek poskytnout, i když příjem osoby a příjem
osob s ní společně posuzovaných přesahuje výše uvedený násobek životního minima.
Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 10 000 Kč, se stanoví tak,
že spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky.
Jestliže osoba nemá dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti, krajská pobočka ÚP určí
nižší míru spoluúčasti (s přihlédnutím k míře využívání zvláštní pomůcky a k příjmu osoby a
příjmu osob s ní společně posuzovaných), minimálně však 1 000 Kč.
Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla činí:

•
•
•
•
•
•

200 000 Kč při příjmu nižším nebo rovnu 8násobku částky životního minima
jednotlivce (rodiny) nebo je-li příspěvek poskytován nezletilé osobě
180 000 Kč při příjmu vyšším než 8násobek částky životního minima ale nižším nebo
rovnu 9násobku
160 000 Kč při příjmu vyšším než 9násobek částky životního minima ale nižším nebo
rovnu 10násobku
140 000 Kč při příjmu vyšším než 10násobek částky životního minima ale
nižším nebo rovnu 11násobku
120 000 Kč při příjmu vyšším než 11násobek částky životního minima ale
nižším nebo rovnu 12násobku
100 000 Kč při příjmu vyšším než 12násobek částky životního minima.

Limity

•
•

Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč; 400 000 Kč
v případě příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení „plošiny .
Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících
po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč; 850 000 Kč, pokud v této době byl
poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení plošiny.

Povinnost vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku
Osoba, které byl vyplacen příspěvek na zvláštní pomůcku, je povinna tento příspěvek nebo jeho
poměrnou část vrátit, jestliže

•
•

nepoužila příspěvek do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě
stanovené krajskou pobočkou ÚP na pořízení zvláštní pomůcky
nepoužila vyplacený příspěvek v plné výši do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve

•

•

•
•
•

lhůtě stanovené krajskou pobočkou ÚP
v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení
příspěvku nebo v období před uplynutím 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode
dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla pozbyla
vlastnické právo ke zvláštní pomůcce
v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení
příspěvku nebo v období před uplynutím 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode
dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla přestala zvláštní
pomůcku užívat
se přestala opakovaně dopravovat nebo přestala být schopna převozu motorovým
vozidlem, byl-li vyplacen příspěvek na pořízení motorového vozidla
použila příspěvek v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání, nebo
se prokáže, že osoba, uvedla v žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku nepravdivé nebo
zkreslené údaje.

Osoba není povinna vyplacený příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část vrátit,
jestliže

•

•

v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne jeho
vyplacení přestala užívat zvláštní pomůcku z důvodu změny zdravotního stavu nebo v
období před uplynutím 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení
příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla se z důvodu změny zdravotního
stavu přestala opakovaně dopravovat nebo pozbyla schopnost být převážena motorovým
vozidlem
byl vyplacen příspěvek na pořízení vodícího psa a pes v období před uplynutím 60
kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku zemře nebo ztratí
své dovednosti z důvodu onemocnění nebo úrazu, k němuž došlo bez zavinění příjemce
dávky zemřela.

Povinnost vrátit poměrnou část příspěvku nevzniká, jestliže tato částka nepřesahuje 100 Kč.
Krajská pobočka Úřadu práce může z důvodů hodných zvláštního zřetele rozhodnout o
prominutí povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část.
Upozornění: Doporučuje se sjednávat pojištění vozidel pro případ odcizení, havárie, případně i
živelní pohromy. Tyto nemilé události se nevyhýbají ani osobám se zdravotním postižením a
jejich rodinám. Již pouhá skutečnost, že nemohou používat vozidlo, které potřebí, je velkou
komplikací. Jedná-li se o vozidlo, které bylo pořízeno s přispěním státu, je třeba se vyrovnat i s
dalšími dopady. V případě, že dojde k odcizení vozidla, osoba ho přestane používat a nastává
jedna ze situací, ve které vzniká povinnost vrátit vyplacený příspěvek na zvláštní pomůcku,
respektive jeho část. Příjemce příspěvku se pak musí vypořádat nejen s tím, že nemá k dispozici
vozidlo, které potřebuje, a svou dopravu musí řešit náhradním způsobem, ale i se vzniklou
pohledávkou vůči krajské pobočce ÚP. Nemůže být poskytnuta ani další dávka.
Průkaz osoby se zdravotním postižením
Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým
nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které
podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou
autistického spektra.
Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „TP“ (průkaz TP) má

osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, v četně osob s
poruchou autistického spektra. Středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí
stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné
pohyblivosti v domácím prostředí, v exteriéru je schopna chůze se sníženým dosahem a má
problémy při chůzi okolo překážek a na nerovném terénu. Středně těžkým funkčním
postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu
schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a zhoršenou schopnost orientace má jen v
exteriéru.
Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ (průkaz ZTP)
má osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou
autistického spektra. Těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je
při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím
prostředí a v exteriéru je schopna chůze se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti.
Těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě
nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a v exteriéru
má značné obtíže.
Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP/P“ (průkaz
ZTP/P) má osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti
nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra. Zvlášť těžkým
funkčním postižením pohyblivosti a úplným postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba
je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna chůze v domácím prostředí se
značnými obtížemi, popřípadě není schopna chůze, v exteriéru není schopna samostatné chůze
a pohyb je možný zpravidla jen na invalidním vozíku. Zvlášť těžkým funkčním postižením
orientace a úplným postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba při dlouhodobě nepříznivém
zdravotním stavu není schopna samostatné orientace v exteriéru.
Vyhláška č. 388/2011 Sb. stanoví, které zdravotní stavy lze považovat za podstatné omezení
schopnosti pohyblivosti a orientace.
Od roku 2014 je možné průkaz osoby se zdravotním postižením získat pouze na základě
samostatného řízení a posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem okresní správy
sociálního zabezpečení.
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením upravuje některé nároky držitelů
průkazu osoby se zdravotním postižením.
Osoba, která je držitelem průkazu TP, má nárok na:

•

vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou
hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění
vázáno na zakoupení místenky,
• přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší
čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v
obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických
zařízeních.
Osoba, která je držitelem průkazu ZTP, má nárok na:

•

vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou

•

•
•

hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění
vázáno na zakoupení místenky
přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší
čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v
obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických
zařízeních
bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob
(tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem)
slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní
přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

Osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, má nárok na:

•
•

•
•
•
•

vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou
hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění
vázáno na zakoupení místenky
přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší
čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v
obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických
zařízeních
bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob
(tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem)
slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní
přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy
bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v
pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě
bezplatnou dopravu vodícího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji
nedoprovází průvodce.

Osobě, která je držitelem průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P, a průvodci držitele průkazu ZTP/P,
může být poskytnuta sleva ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné
kulturní a sportovní akce. Tyto benefity jsou nenárokové. Další nároky osob, které jsou držiteli
průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, upravují jiné právní předpisy. Těmito předpisy jsou např. zákon
o daních z příjmů, zákon o místních poplatcích, zákon o správních poplatcích, zákon o
pozemních komunikacích, zákon o dani z nemovitosti.
Upozornění: Problematika speciálních označení vozidel (např. parkovacího průkazu pro osoby se
zdravotním postižením), jízdy na zpoplatněných komunikacích apod., nepatří do kompetence
Ministerstva práce a sociálních věcí (ani krajských poboček ÚP), ale Ministerstva dopravy. Případné
dotazy a praktické problémy řešte prosím s Ministerstvem dopravy či obecními úřady obcí s rozšířenou
působností, které speciální označení vydávají.

Příspěvek na péči
Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto
příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle zákona
o sociálních službách při zvládání základních životních potřeb. Z poskytnutého příspěvku na
péči pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat buď osoba
blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo
speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Právní úprava

• Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o sociálních službách“)

• Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 505/2006 Sb.“)
Podmínky nároku na příspěvek na péči
Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb
v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Stupeň závislosti se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které osoba není schopna
z důvodu dlouhodobě nepříznivéhozdravotního stavu zvládat, a potřeby každodenní mimořádné
péče jiné fyzické osoby u osob do 18 let věku a potřeby každodenní pomoci, dohledu nebo péče
jiné fyzické osoby u osob starších 18 let věku.
Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní
potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena,
výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost (péče o
domácnost se nehodnotí u osob do 18 let). Pro uznání závislosti v příslušné základní životní
potřebě musí existovat příčinná souvislost mezi poruchou funkčních schopností z důvodu
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a pozbytím schopnosti zvládat základní životní
potřebu v přijatelném standardu. Schopnost osoby zvládat základní životní potřeby se hodnotí v
přirozeném sociálním prostředí a s ohledem na věk posuzované osoby. Bližší vymezení
schopností zvládat základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení stanoví vyhláška č.
505/2006 Sb.
Osoba do 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není
schopna zvládat tři základní životní potřeby,
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního
stavu není schopna zvládat čtyři nebo pět základních životních potřeb,
c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
není schopna zvládat šest nebo sedm základních životních potřeb,
d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
není schopna zvládat osm nebo devět základních životních potřeb,
a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.
Osoba starší 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
není schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby,
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního
stavu není schopna zvládat pět nebo šest základních životních potřeb,
c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb,
d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
není schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb,
a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby.

Výše příspěvku na péči
Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc

•
•
•
•

3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
9 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc

•
•
•
•

880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

ZVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI VE III. A IV. STUPNI MÍRY ZÁVISLOSTI
Schválením senátní novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, dojde v roce 2019 ke zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni závislosti
(úplná závislost) na 19 200 Kč u osob (shodně dospělých i dětí) nevyužívajících pobytové
sociální služby. V souvislosti s tímto zvýšením dochází také ke zvýšení příspěvku na péči ve
III. stupni závislosti o 4 000 Kč u osob nevyužívajících pobytové sociální služby, u dospělých
to je na 12 800 Kč, u dětí na 13 900 Kč.
Účinnost u příspěvku ve IV. stupni nastává prvním dnem druhého kalendářního měsíce
následujícího po vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů, u III. stupně je účinnost stanovena dnem
1. července 2019.
Zvýšením příspěvku na péči dojde k posílení finančních zdrojů jeho příjemců a tím ke snížení
tlaku na poskytování pobytových sociálních služeb. Tyto osoby budou moci déle zůstat ve svém
přirozeném sociálním prostředí a využívat terénní a ambulantní služby.
Řízení o přiznání příspěvku na péči

•

•

Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti podané na
tiskopisu předepsaném MPSV (žádosti jsou k dispozici na kontaktních pracovištích
krajských poboček ÚP ČR nebo na Integrovaném portálu MPSV). Žádost se podává na
kontaktním pracovišti krajské pobočky ÚP ČR. Příslušnost se určuje dle místa trvalého
pobytu žadatele o příspěvek. Součástí žádosti je i vyplněný tiskopis Oznámení o
poskytovateli pomoci. Pomoc může poskytovat osoba blízká nebo asistent sociální péče
nebo poskytovatel sociálních služeb zapsaný v registru poskytovatelů sociálních služeb,
dětský domov nebo hospic (přesné podmínky stanovuje zákon č. 108/2006. Sb., o
sociálních službách.
Krajská pobočka ÚP ČR (sociální pracovník) provádí pro účely rozhodování
o příspěvku nejprve sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného
života osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí. Následně krajská pobočka ÚP ČR
zasílá lékařské posudkové službě příslušné okresní správy sociálního zabezpečení žádost
o posouzení stupně závislosti osoby. Při posuzování stupně závislosti osoby vychází
okresní správa sociálního zabezpečení ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem
vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, z výsledku sociálního šetření a zjištění

•

potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření
posuzujícího lékaře.
Na základě tohoto posudku krajská pobočka ÚP ČR vydá rozhodnutí o tom, zda se
příspěvek na péči přiznává či nikoliv a v jakém stupni závislosti. Proti tomuto rozhodnutí
se lze odvolat. Odvolání se podává k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal, o odvolání
pak rozhoduje MPSV.

Výplata příspěvku na péči
Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží. Příspěvek na
péči vyplácí krajská pobočka ÚP ČR, která je příslušná k rozhodování o příspěvku. Příspěvek
se vyplácí v české měně převodem na platební účet určený příjemcem příspěvku, anebo v
hotovosti (poštovní poukázkou). Výplata příspěvku je zastavena, jestliže je oprávněná osoba po
celý kalendářní měsíc hospitalizována a obnoví se od měsíce, ve kterém je hospitalizace
ukončena.
Zvýšení příspěvku na péči
Příspěvek na péči může být zvýšen o částku 2 000 Kč měsíčně, a to v případě splnění podmínek
jednoho ze dvou následujících důvodů:
1. z důvodu nízkého příjmu oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných, a to
o nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, kterému náleží příspěvek na péči (výjimkou je
dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče
podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí; dítě, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu
potřeb dítěte, protože požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší
než tento příspěvek, a dítě, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti
nebo mládež)
o rodiči, kterému náleží příspěvek na péči, a který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let
věku,
jestliže rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných je nižší
než dvojnásobek částky životního minima oprávněné osoby a osob s ní společně
posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu.
O toto zvýšení je nutno zažádat na předepsaném tiskopisu, viz výše a čtvrtletně dokládat
výši příjmu.
2. z důvodu podpory zdravotně postižených dětí předškolního věku
o zvýšení příspěvku na péči náleží nezaopatřenému dítěti od 4 do 7 let věku,
kterému náleží příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV
(úplná závislost).
Výjimkou je dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému
dávek pěstounské péče podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí; dítě, jemuž
nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože požívá důchod z
důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek, a dítě,
které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež.
O toto zvýšení není třeba žádat, bude přiznáno za splnění stanovených
podmínek z moci úřední.
V případě, že nastane souběh podmínek pro přiznání zvýšení z obou výše
uvedených důvodů, pak náleží zvýšení pouze jednou a to z důvodu uvedených
ve 2. odstavci.

Povinnosti účastníků řízení

•
•
•

podrobit se sociálnímu šetření pro účely přiznání příspěvku na péči a vyšetření
zdravotního stavu,
písemně ohlásit příslušné krajské pobočce ÚP ČR do 8 dnů všechny změny, které
mohou mít vliv na nárok, výši nebo výplatu příspěvku na péči (např. změnu bydliště,
změnu poskytovatele pomoc., hospitalizaci apod.),
využívat příspěvek na péči na zajištění potřebné pomoci.

V případě nesplnění povinností může být výplata příspěvku po předchozím upozornění
zastavena, případně může být příspěvek odejmut nebo nepřiznán.
Důležité upozornění

•
•
•
•
•
•
•
•

Výše uvedený text uvádí pouze zjednodušené podmínky pro poskytnutí dávek a
průkazu osoby se zdravotním postižením. Úplnou informaci naleznete v právních
předpisech.
Případné dotazy k Vaší konkrétní situaci řešte na kontaktním pracovišti krajské
pobočky ÚP v místě Vašeho bydliště.
Formuláře žádostí jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček ÚP
nebo dostupné na stránkách Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.
Přijetí žádosti ani vydání formuláře Vám nemůže být odepřeno. Pouze na základě
podané žádosti a po zhodnocení plnění podmínek může být rozhodnuto, zda máte nebo
nemáte na určitou dávku nebo na průkaz osoby se zdravotním postižením nárok.
V případě nesouhlasu s rozhodnutím máte možnost podat opravný prostředek
(odvolání). Věnujte pozornost informacím uvedeným v „Poučení“ rozhodnutí
(oznámení).
Věnujte pozornost celému rozhodnutí (oznámení). Naleznete tam řadu praktických
informací i upozornění na některé povinnosti, které máte i po přiznání dávky nebo
průkazu osoby se zdravotním postižením.
Hlaste změny, nezatajujte skutečnosti!
Pamatujte, že i nepříznivé situace mají svá řešení

Příloha č.VI
Sociální šatník - Oblastní Charita Hradec Králové
SOCIÁLNÍ ŠATNÍK - Oblastní charita Hradec Králové
Sociální šatník se nachází v ulici Třída E. Beneše 570 (za restaurací Kozlovka, řada obchodů
pod přístřeškem).
Zastávka MHD: Velkopopovická číslo MHD 9, 18, 25, 27.
Více informací na tel. čísle 774 728 645, Gabriela Pakostová - Sociální šatník
AKTUÁLNĚ - PŘIJÍMAJÍ

•
•
•

zachovalou pánskou a dámskou obuv - jaro - podzim
pánské zimní oblečení: bundy, boty, kalhoty (rifle, manšestráky, oteplené kalhoty),
mikiny, trika, prádlo (trenky, slipy, spodky), ponožky, čepice, rukavice, šály.
batohy či sportovní tašky

PŘÍJEM OBLEČENÍ je každé úterý a čtvrtek od 13 do 17 hodin. Je možné oblečení vhodit
do označeného kontejneru s logem Charity u nákladové rampy v suterénu pod Šatníkem.
Výdej ZDARMA se vydává každé úterý a každý čtvrtek od 13 - 17 hod. na
základě „Poukázky na bezplatný odběr oblečení“ které jsou vydávané soc. odbory měst,
Úřadem práce nebo soc.pracovnicí některého ze středisek Oblastní charity HK a případně
dalšími neziskovými organizacemi, které pomáhají lidem v tíživé situaci.
Výdej ZA POPLATEK probíhá každé úterý a každý čtvrtek od 13 -17 hod. za „Příspěvek do
Sbírky OCH HK“, cena dle ceníku.
Prioritou činnosti Sociálního šatníku je maximálně vybavit Nouzový šatník Domu Matky
Terezy, střediska sociálních služeb pro lidi bez domova, středisek OCH HK, a dále pak, dle
možnosti, naplnit potřeby lidí v nouzi i ostatních organizací.

Vydávané oblečení je v pěkném a Zachovalém stavu, je čisté, poskládané a roztříděné do
krabic. Pracovník šatníku vždy napomáhá s výběrem a dohledáváním potřebného oblečení.
Nejedná se o volný přístup do skladu šatníku, ale vždy pouze s pracovníkem šatníku. Přijímáme
oblečení nepoškozené, v dobrém stavu. Ostatní věci a dary přijímáme pouze po předchozí
domluvě a v omezeném míře.
Více informací : Gabriela Pakostová, 774 728 645, 495 218 934, satnik@charitahk.cz

POUKÁZKA NA BEZPLATNÝ ODBĚR OBLEČENÍ
NÁZEV ORGANIZACE, VYDÁVAJÍCÍ POUKÁZKU: Městský úřad v Dobrušce, odbor
sociálních věcí a zdravotnictví, Nám. F.L. Věka 11, 518 01 Dobruška
MÍSTO VÝDEJE: Sociální šatník Oblastní charity, Třída E. Beneše 570, Hradec Králové
ORIENTAČNÍ BODY: zastávka MHD Velkopopovická, linky 9,18,25,27. Blok obchodů za
restaurací Kozlovka
KDY: úterý a čtvrtek od 13:00 - 17:00 hodin nebo dle předchozí dohody
KDO SE VÁM BUDE VĚNOVAT: Simona Linhardtová - 774 728 645, nebo zástup z DMT
ODBĚR OBLEČENÍ PRO PANA/PANÍ:
DRUHY A POČET KUSŮ K ODBĚRU - ČITELNĚ VYPSAT:

CELKEM K ODBĚRU kusů
DATUM VYSTAVENÍ:

..

PODPIS:
RAZÍTKO:

SVÝM PODPISEM STVRZUJI, ŽE JSEM PŘEVZAL/A ..................................... KUSŮ
OBLEČENÍ
DATUM: ..................................
PODPIS: ...............................................
PODPIS PŘEDÁVAJÍCÍHO: ..................................
POUČENÍ:
- poukázku lze uplatnit do 30 dnů od data vystavení
- poukázka může být vystavena klientům služeb Oblastní charity, nebo jiných institucí a
organizací
- sociální šatník je vybaven z darů, z těchto důvodů nemůžeme zaručit úplný
sortiment všech druhů oblečení
Dům Matky Terezy, středisko sociálních služeb pro lidi bez domova,
U Mostku 472/5, 503 41 Hradec Králové

Příloha č. VII
Euroklíč

EuroKlíč v Dobrušce
CO JE EUROKLÍČ A KDE SE POUŽÍVÁ
Euroklíč je speciálně upravený univerzální klíč, který je určen osobám se zdravotním postižením
a rodičům dětí do tří let, a to k otevření veřejně přístupných sociálních zařízení (WC), výtahů,
schodišťových plošin a podobných zařízení. K tomu, aby se Euroklíčem dala tato zařízení
otevřít, musejí být osazena speciálním zámkovým systémem. Výhodou Euroklíče je, že si s ním
lidé se zdravotním postižením můžou tato zařízení odemknout sami a nemusejí žádat o klíč
obsluhu.
KDO MŮŽE ZÍSKAT ZDARMA EUROKLÍČ
Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik,
onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou,
nespecifickými střevními záněty (Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou), močovými
dysfunkcemi a rodiče dětí do tří let. Je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP či
ZTP/P. U těch, kteří nejsou držiteli průkazů, bude do „Evidenční karty Euroklíče“ napsáno, že
patří do některé cílové skupiny.
KDE MŮŽETE EUROKLÍČ ZÍSKAT
Centrálním distribučním místem Euroklíčů pro Královéhradecký kraj je Centrum pro integraci
osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. a jeho regionální pracoviště
Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov.
Od 2.1.2019 na MěÚ Dobruška, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Nám. F. L. Věka
26.
Kontaktní osoby: Bc. Kristýna Hanzlíčková, sociální pracovnice, tel.: 777 418 284
Ing. Mgr. Simona Dolková, vedoucí odboru OSVZ, tel.: 494 629 621
KDE LZE EUROKLÍČ POUŽÍT
Na benzínových pumpách, na úřadech, ve školách, ve sportovních, kulturních, zdravotnických
zařízeních, v obchodních centrech, v ubytovacích zařízeních a na mnoha dalších místech.
Euroklíč je možné využít nejen v ČR, ale hlavně při cestách ve státech EU, kde je možnost jejich
využití podstatně vyšší.
Aktuální seznam míst, kde lze Euroklíč v České republice použít, naleznete na internetových
stránkách www. euroklic. cz
Zařízení, ve kterých lze Euroklíč použít, jsou obvykle označena samolepkami, každé takové
místo je označeno pamětní deskou.

V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI JSOU EUROKLÍČEM OSAZENA TATO MÍSTA:

Dvůr Králové nad L. WC (1E). Hypermarket Kaufland, 17. listopadu 3111
Hořice
WC (1E). Poliklinika II., Husova 321
Hradec Králové
WC (1E). Hobby market OBI Hradec Králové, Akademika Bedrny
383/10a
Hradec Králové
WC (1E). Hypermarket Kaufland, Pilnáčkova 436/11
Hradec Králové
WC (1E). Hypermarket Makro Cash & Carry, Hradubická 181
Hradec Králové
WC (6E). Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375/1
Hradec Králové
WC (1E). Parkovací dům Katchnerka, Wonkova
Hradec Králové
WC (1E). Úřad práce ČR Hradec Králové, Wonkova 1142
Hradec Králové
WC (1E). Veřejné WC, Šimkovy sady, Buzulecká
Hronov
WC (1E). Jiráskovo muzeum v Hronově, Jiráskovo divadlo,
Náměstí Čs. Armády 500
Jaroměř
WC (1E). Hypermarket Kaufland, Dolecká 970
Jičín
WC (1E). Hypermarket Kaufland, Riegrova 1148
Jičín
Plošina (2E). Kulturní zařízení města Jičína – Masarykovo divadlo,
Husova 206
Jičín
WC (1E). Městský úřad Jičín, 17. listopadu 16
Jičín
WC (1E). Městský úřad Jičín, Žižkovo náměstí 18
Náchod
WC (1E). Hypermarket Kaufland, Polská 379
Náchod
WC (1E). Veřejné WC, Masarykovo náměstí 40
Nová Paka
WC (1E). Veřejné WC, Masarykovo náměstí
Nové Město nad M. WC (1E). Městská knihovna, přízemí, Komenského 30
Nové Město nad M. WC (1E). Veřejné WC Farská zahrada, ulice Českých legií
Nové Město nad M. WC (1E). Veřejné WC Rychta, ulice T. G. Masaryka
Nové Město nad M. WC (1E). Veřejné WC, Husovo náměstí 1246
Rychnov nad K.
WC (1E). Hypermarket Kaufland, Štemberkova 1640
Trutnov
WC (1E). Autobusové nádraží Trutnov
Trutnov
WC (1E). Hobby market OBI Trutnov, Obchodní 134
Trutnov
WC (1E). Hypermarket Kaufland, Horská 647
Trutnov
Plošina + WC (5E). UFFO Společenské centrum Trutnov, Nám.
Republiky 999
Týniště nad O.
WC (1E). Železniční stanice Týniště nad Orlicí, Nádražní 344
Vrchlabí
WC (2E). Hypermarket Kaufland, Lánovská 1656

Příloha č. VIII
I.C.E. Karta – Seniorská obálka
Obrázek nejde zobrazit.
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Příloha č. IX
Ubytovny v KHK s doplatkem od ÚP
Územní
pracoviště
KHS
Náchod
Náchod
Náchod
Náchod
Rychnov nad
Kněžnou
Rychnov nad
Kněžnou
Rychnov nad
Kněžnou

ubytovna / název

město /
obec

adresa ubytovny

ubytovna

Broumov

Husova 129, Velká Ves,
550 01 Broumov 1

Městská ubytovna v
Broumově
Městská ubytovna v
Broumově
Ubytovna v ATC
Rozkoš
Ubytovna Čestice

Broumov

Ubytovna Loučky

Dobruška

třída Soukenická 142, Olivětín,
550 01 Broumov 1
třída Soukenická 143, Olivětín,
550 01 Broumov 1
třída T. G. Masaryka 836,
552 03 Česká Skalice
Čestice 129,
517 41 Kostelec nad Orlicí
Mírová 320, 518 01 Dobruška

Broumov
Česká
Skalice
Čestice

Ubytovací zařízení Dobruška
UK v Praze, Ústav
jazykové a odborné
přípravy, Studijní
středisko Dobruška

Solnická 777, 518 01 Dobruška

Náchod
Trutnov

ubytovna
ubytovna, J.Bíliny

Dolany 56, 552 03 Česká Skalice
Jaroslava Biliny 2670,
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Jičín

Ubytovna

Dolany
Dvůr
Králové n.
L.
Hořice

Trutnov
Trutnov
Hradec
Králové
Hradec
Králové
Hradec
Králové

Ubytovna
ubytovna
Ubytovna

Hostinné
Hostinné
Hradec
Králové
Hradec
Králové
Hradec
Králové

Karla Klíče 1, 543 71 Hostinné
Závodí 896, 543 71 Hostinné
Březhradská 148/3, Březhrad,
503 32 Hradec Králové
Březhradská 148/3, Březhrad,
503 32 Hradec Králové 22
Bratří Štefanů 1113/39a,
Slezské Předměstí, 500 03
Hradec Králové 3

Hradec
Králové
Hradec
Králové

Ubytovna

Hradec
Králové
Hradec
Králové

Ječná 864/28, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové
Koutníkova 266/42, Plotiště nad
Labem,
503 01 Hradec Králové 16

DANUP
Penzion Lena

Ubytovna

Dachova 2115, Hořice,
508 01 Hořice v Podkrkonoší

Hradec
Králové

Meran

Hradec
Králové

Hradec
Králové
Hradec
Králové
Hradec
Králové

Kydlinovská 28/29, Plácky,
503 01 Hradec Králové 16
Kydlinovská 335/46a, Plácky,
503 01 Hradec Králové 16
Luční 288/2, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové 3

Hradec
Králové
Hradec
Králové
Hradec
Králové

Ubytovna U Valtrů Hradec
Králové
Ubytovna
Hradec
Králové
Tesla
Hradec
Králové
Ubytovna
Hradec
Králové
Ubytovna
Hradec
Králové
Ubytovna
Hradec
Králové

Hradec
Králové

Ubytovna
Přemyslova

Přemyslova 2005/40,
Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové

Hradec
Králové
Hradec
Králové

PRO-AD CZECH Hradec
s.r.o. ubytovna
Králové
Ubytovna OLIERA Hradec
Králové

Stavební 1140, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové 3
Sušilova 1528/1, Pražské Předměstí,
500 02 Hradec Králové 2

Hradec
Králové

DANUP

Hradec
Králové

Hradec
Králové

Astra

Hradec
Králové

Československé armády 353/1,
Hradec Králové,
500 03 Hradec Králové 3
Vocelova 802/1,
Pražské Předměstí,
500 02 Hradec Králové 2

Hradec
Králové
Hradec
Králové

Ubytovna S

Hradec
Králové
Ubytovna Na Velké Hradec
Králové

Zdeňka Wirtha č.e.42, Kukleny,
500 04 Hradec Králové 4
Petra Jilemnického 87/118,
Plotiště nad Labem,
503 01 Hradec Králové 16

Hradec
Králové

Ubytovna Na Velké Hradec
Králové

Petra Jilemnického 89/120,
Plotiště nad Labem, 503 01
Hradec Králové 16

Hradec
Králové
Náchod

Ubytovna A

Z.Wirtha bez č.p

ubytovna

Hradec
Králové
Jaroměř

Náchod

ubytovna

Jaroměř

Hradec
Králové

Kydlinovská 153/95, Pražské
Předměstí,
500 02 Hradec Králové 2

Náhon 106/6, Malšovice,
500 09 Hradec Králové 9
Pardubická 851/7, Kukleny,
500 04 Hradec Králové 4
Pražská třída 12/78, Kukleny,
500 04 Hradec Králové 4

Husova 100,
Pražské Předměstí,
551 01 Jaroměř 1
Náchodská 211,
Jakubské Předměstí,
551 01 Jaroměř 1

Náchod

Penzion U Mlýna

Jaroměř

U Mlýna 228, Josefov,
551 02 Jaroměř 3

Jičín

Ubytovna

Jičín

areál ČOV, p.p.č 703/3 a další,
k.ú. Jičín

Jičín

Ubytovna

Jičín
Balbínova
24, Staré Město,
506 01 Jičín 1

Jičín

Ubytovna

Jičín

Jičín

Ubytovna

Jičín

Jičín

Ubytovna

Jičín

Jičín

Ubytovna Malpa

Jičín

Trutnov

ubytovna VítěznáKocléřov

Kocléřov

Jičín

Penzion Olga s r.o. - Kopidlno
ubytovna
dlouhodobého
bydlení sociálně
slabých
Ubytovna
Kostelec
nad Orlicí
ubytovna
Mostek
Městská ubytovna se Nová Paka
sídlem v ulici Legií
268, 509 01 Nová
Paka
ubytovna
Nové
Město nad
Metují
Ubytovna
Nový
Bydžov
Ubytovací zařízení Potštejn
Restaurace Pod
Lipami
Ubytovna
Rtyně v
Podkrkono
ší
Turistická ubytovna Rychnov
nad
Kněžnou

Rychnov nad
Kněžnou
Trutnov
Jičín

Náchod

Hradec
Králové
Rychnov nad
Kněžnou
Trutnov
Rychnov nad
Kněžnou

Hradecká 816, Valdické
Předměstí, 506 01 Jičín 1
J. Š. Kubína 448, Holínské
Předměstí, 506 01 Jičín 1
Lidické náměstí 48,
Nové Město,
506 01 Jičín 1
Na Hrádku 20, Pražské
Předměstí, 506 01 Jičín
Kocléřov 11, 544 62 Vítězná
Lipová 638, 507 32 Kopidlno

Havlíčkova 171,
517 41 Kostelec nad Orlicí
Mostek 165, 544 75 Mostek
Legií 268, 509 01 Nová Paka

1. máje 179, Krčín,
549 01 Nové Město
nad Metují 1
Třída B. Smetany 1249,
504 01 Nový Bydžov
Pod Lipami 321,
517 43 Potštejn
Za Lékárnou 617,
542 33 Rtyně v Podkrkonoší
Dlouhá Ves 189,
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Rychnov nad
Kněžnou

Solnice

Vašátkova 41, 517 01 Solnice

Trutnov

Ubytovna
"Vašátkova 41" v
Solnici
Ubytovna Rdstav

Trutnov

Petříkovická 551, Poříčí,
541 03, Trutnov

Trutnov

Horal Trutnov

Trutnov

Trutnov

Azylový dům

Trutnov

Rychnov nad
Kněžnou
Trutnov

Ubytovna Modrák

Týniště nad
Orlicí
Úpice

Trutnov
Rychnov nad
Kněžnou
Náchod

Městská ubytovna
Úpice
Ubytovna Ararat

Úpice

Ubytovna Vamberk Vamberk
Ubytovna

Trutnov

Velké
Poříčí
Ubytovna, Vrchlabí Vrchlabí

Trutnov

Ubytovna Vrchlabí Vrchlabí

Trutnov

Ubytovna

Vrchlabí

Trutnov

Ubytovna
SPOTCLUB

Vrchlabí

Skřivánčí 844, Střední
Předměstí, 541 01 Trutnov 1
Šikmá 300, Poříčí,
541 03 Trutnov 3
V Sítinách 26,
517 21 Týniště nad Orlicí
Dr. A. Hejny 133,
542 32 Úpice
Svornosti 415,
542 32 Úpice
Smetanovo nábřeží 178,
517 54 Vamberk
Krausova 215,
549 32 Velké Poříčí
Kpt. Jaroše 496, Vrchlabí,
543 01 Vrchlabí 1
Krkonošská 138, Vrchlabí,
543 01 Vrchlabí 1
Lánovská 602, Vrchlabí,
543 01 Vrchlabí 1
Tyršova 783, Vrchlabí,
543 01 Vrchlabí 1

Příloha č. X
Centrum Lira

Centrum pro podporu rodiny a dítěte
Raná péče a Sociálně aktivizační služby

Centrum LIRA, z.ú.
Raná péče je určená rodinám dětí se zdravotním postižením nebo ohrožením vývoje v
důsledku nepříznivého zdravotního stavu od narození do 7 let.
Poskytujeme odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zdravotním
postižením nebo ohrožením vývoje v raném věku. Stavíme na vlastních silách a schopnostech
každého člena rodiny. Snažíme se umožnit rodičům nebo zákonným zástupcům vychovávat dítě
v jeho přirozeném prostředí a podpořit vývoj dítěte tak, aby dokázalo plně využít všechny své
možnosti, schopnosti a nadání.
Poslání, cíle a zásady poskytování sociální služby raná péče vycházejí ze Standardů kvality
sociálních služeb.

1. Cílová skupina a působnost
Centrum poskytuje podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zdravotním postižením
nebo ohrožením vývoje v oblasti zrakové, mentální a pohybové, dětí s kombinovaným
postižením a dětí s poruchou autistického spektra od narození do nejvýše 7 let věku v rámci
služby raná péče. Služby poskytuje na území Královéhradeckého, Libereckého a Ústeckého
kraje. Služba raná péče je poskytována zdarma.

2. Poskytované služby:
a. Základní činnosti poskytované klientům (rodinám s dětmi) bezplatně.
Terénní služby:
Terénní služby tvoří převážnou část poskytovaných služeb. Jedná se o pravidelné konzultace v
domácím prostředí, případně o doprovázení rodiny do předškolních zařízení, k lékařům, na
úřady apod. Poradkyně rané péče a další odborníci navštěvují rodiny v jejich přirozeném
prostředí. Podporují vývoj dítěte, poskytují podporu a odborné konzultace rodičům a provázejí
je při výchově jejich dětí. Obsah jednotlivých setkání vychází z cílů rodiny, individuálního plánu
služby poskytované konkrétní rodině a z aktuálních potřeb rodiny a dítěte.
Konzultace v rodině: zahrnuje zpravidla přímou práci s dítětem, poradenství v oblasti
výchovy a používání vhodných pomůcek, sociální poradenství a předávání kontaktů.
Snahou je vycházet při činnostech a hrách, zaměřených na podporu vývoje dítěte s

postižením z každodenních situací, zapojovat všechny členy rodiny a tak podporovat
pocit sounáležitosti celé rodiny.
• Doprovod rodiny: konzultující odborník doprovází rodinu v případě potřeby na jednání
na úřadech, k lékařům a dalším odborníkům.
• Klientům služby jsou v rámci možností zapůjčovány speciální hračky a pomůcky pro
práci rodičů s dítětem s postižením. Klienti mají dále možnost zapůjčení literatury.
Ambulantní služby:
Ambulantní služby probíhají mimo domácnost klientů, zpravidla v prostorách Centra a nebo
jiných pronajatých prostorách. Jedná se zejména o:

• Vstupní jednání s žadatelem o službu (rodina s dítětem s postižením). Součástí jednání

•

•
•
•
•
•
•
•

je dle potřeby diagnostika dosaženého stupně psychomotorického vývoje dítěte,
posouzení úrovně zrakových funkcí dítěte, screening poruch autistického spektra.
Výstupy z jednání a diagnostiky jsou podkladem pro individuální plánování průběhu
služby.
Posouzení vývoje zrakových funkcí (při vstupním jednání, při hodnocení služby za 12
měsíců, v průběhu služby v odůvodněných případech), stimulace rozvoje zrakových
funkcí, zrakový trénink.
Konzultace k podpoře pohybového vývoje dítěte.
Vyšetření zaměřené na orientační zhodnocení znepokojujících projevů chování
(screening CARS).
Telefonické, e-mailové a písemné konzultace.
Sociální poradenství.
Semináře pro rodiče a kluby rodičů.
Setkávání rodin.
Pomoc s výběrem předškolního zařízení, odborné konzultace pro spolupracující zařízení.
b. Činnosti nad rámec základních činností, poskytované klientům za úplatu:

Posouzení zrakových funkcí nad rámec poskytované služby - na žádost rodiny či pro neklienty.

3. Kontakty
Mobil: 724 400 832 Telefon: 485 109 564
E-mail: info@centrumlira.cz
Pracoviště pro ambulantní programy v Liberci: Matoušova 453/21, Liberec 7
Pracoviště pro ambulantní programy v Hradci Králové: Třída Edvarda Beneše 1549, Hradec
Králové

