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Slova na povzbuzení
Druhé následující volební období mám možnost být přítomen, zároveň poznávat
a naslouchat, současně i pomáhat a spoluvytvářet – podílet se na řízení procesu, který
v našem regionu zajistil fungující program sociální pomoci. Kolegové naše společné úsilí
nazvali „nekonečný příběh“, myslím, že toto přirovnání je velmi, velmi výstižné. I když
jsme na desítkách schůzek za poslední léta diskutovali, nastavovali parametry,
„pootáčeli“ priority a opatření, složitost a rozmanitost života nás vždy postavila téměř
na začátek. Přesto chceme stabilizovat, rozšiřovat a zlepšovat, podílet se na pozitivním
formování současnosti. Kolektiv lidí, které jsem zde poznal, to dokáže. Málokde najdete
při řešení problémů tolik společných postojů, bezkonfliktnosti.
Ať i ty nejbližší 2 roky budou tak dobré a úspěšné, jako ty předcházející. Stoji to
za to a díky za ně!
PaedDr. Miroslav Richter
místostarosta města
vedoucí řídící skupiny KP SS
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1. ÚVOD - obecně o komunitním plánování

Co to je komunitní plánování?
Komunitní plánování sociálních služeb je pojem užívaný v ČR pro „plánování rozvoje
sociálních služeb“, které je zakotveno v zákoně č. 108/2002 Sb. o sociálních službách. V § 3,
písm. h) tohoto zákona je plán rozvoje sociálních služeb definován jako výsledek procesu
aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování
s využitím dostupných zdrojů, jehož obsahem je:
Â
Â
Â
Â
Â

popis a analýza existujících zdrojů a potřeb, včetně ekonomického vyhodnocení
strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb
povinnosti zúčastněných subjektů
způsob sledování a vyhodnocování plnění plánu
způsob, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb

Co je podstatou komunitního plánování?
Â
Â
Â
Â

zapojuje všechny, kterých se sociální služby týkají
je založeno na dialogu o podobě sociálních služeb
jeho základem je zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení
zásadní význam má poznání zájmů veřejnosti, všech zastoupených stran – tedy zadavatelů,
poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb, jejich vzájemné propojení a spolupráce

Co je cílem komunitního plánování sociálních služeb?
Â posilovat sociální soudržnost komunity
Â podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců

Co je výsledkem komunitního plánování?
Â zejména systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá místním potřebám,
reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané na služby
jsou efektivně využívány

Jaké jsou hlavní principy komunitního plánování?
Â
Â
Â
Â
Â

partnerství mezi účastníky
zapojování místního společenství
hledání nových lidských a finančních zdrojů
práce s informacemi
kompromis přání a možností
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Jaký má komunitní plánování pro obec přínos?
Â zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (uživatele-poskytovatel-zadavatele)
do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb a zvyšuje míru zapojení občanů do
dění v obci
Â podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli, zvyšuje příslušnosti ke komunitě a umožňuje
objevovat nové lidské i materiální zdroje.
Â zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku
Â zajišťuje, aby služby odpovídaly místním potřebám a reagovaly na lokální odlišnosti
Â zvyšuje efektivitu investovaných prostředků, protože je vynakládá jen na takové služby,
které jsou potřebné.

Kdo jsou hlavní aktéři komunitního plánování sociálních služeb?
Uživatelé sociálních služeb

Â jsou nejdůležitějšími účastníky komunitního plánování. Uživateli rozumíme lidi v nepříznivé
nebo tíživé sociální situaci, kteří služby využívají, kterým jsou určeny.

Poskytovatelé sociálních služeb

Â jsou subjekty, které služby poskytují a nabízejí, bez ohledu na to, zda se jedná např.
o nestátní neziskové organizace, organizace zřízení obcí nebo krajem, přip. státem.
Poskytovatelé vědí, jak služby fungují, a znají poptávku i provozní záležitosti.

Zadavatelé sociálních služeb

Â zadavateli sociálních služeb rozumíme zejména obce a kraje. Zadavatelé jsou odpovědni
za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Vstupují do procesu jako aktivní
účastníci, zejména proto, že jsou garanty realizace výstupu komunitního plánování. Proto
podpora komunitního plánování ze strany obce a jejich politických reprezentantů
představuje nejzákladnější podmínku pro jeho uskutečňování.

Několik slov o sociálních službách
Sociální služby jsou specializované činnosti, které mají pomoci člověku řešit
jeho nepříznivou sociální situaci. Příčiny vzniku nepříznivé sociální situace jsou velmi
různé a proto také existuje velmi pestrá škála druhů sociálních služeb. Poskytnutí
sociální služby má člověku pomoci, respektive podporovat jeho vlastní aktivitu
vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace. Sociální služba nemůže převzít
odpovědnost člověka za jeho vlastní osud či životní perspektivu. Je samozřejmé, že
jsou stavy, kdy z důvodu věku či zdravotního stavu je člověk odkázán na pomoc
prostřednictvím sociálních služeb, ale i v tomto případě musí služba působit tak, aby
byla maximálně podporována samostatnost a svébytnost člověka a chráněna jeho
důstojnost.
Lidé mají právo na to, aby žádali o pomoc a podporu ze strany veřejné správy
a poskytovatelů sociálních služeb v případě, že nejsou schopni samostatně řešit svou
nepříznivou sociální situaci.Toto právo je založeno na obecném principu solidarity ve
společnosti. Současně je jim zákonem č. 108/2006 o sociálních službách garantováno, že
poskytnutá pomoc a podpora musí zachovávat jejich lidskou důstojnost, musí vycházet
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z individuálních potřeb člověka a působit na něj tak, aby byla posilována jeho schopnost
sociálního začlenění. Nárok mají lidé na bezplatné sociální poradenství, které se
vztahuje k možnostem řešení jejich nepříznivé sociální situace. Toto poradenství musí
poskytnout každý poskytovatel sociálních služeb.
Dále může člověku vzniknout nárok na příspěvek na péči, ovšem až tehdy, když se
podrobí odbornému sociálnímu a lékařskému posouzení míry jeho závislosti na pomoci jiné
osoby. Na poskytnutí sociální služby není nárok, její rozsah a charakter je vždy založen
smlouvou mezi uživatelem a poskytovatelem služby.
Výše uvedená práva a nároky se vztahují k občanům České republiky a občanům
ostatních členských zemí EU a dále pak k občanům jiných států, pokud mají na území
členské země EU legální dlouhodobý pobyt.

Vymezení některých pojmů
Pro účely zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdější
předpisů se rozumí (§ 3):
a) sociální službou činnost nebo soubor činností podle tohoto zákona zajišťujících
pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního
vyloučení,
b) nepříznivou sociální situací oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku,
nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob
života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení
práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit
vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před
sociálním vyloučením,
c) dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nepříznivý zdravotní stav, který podle
poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok, a který omezuje duševní, smyslové
nebo fyzické schopnosti a má vliv na péči o vlastní osobu a soběstačnost,
d) přirozeným sociálním prostředím rodina a sociální vazby k osobám blízkým 1),
domácnost osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými sdílí domácnost, a místa,
kde osoby pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity,
e) sociálním začleňováním proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo
sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají
plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít
způsobem, který je ve společnosti považován za běžný,
f) sociálním vyloučením vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se
do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace, g) zdravotním postižením tělesné,
mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou
činit osobu závislou na pomoci jiné osoby,
h) plánem rozvoje sociálních služeb výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb
osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím
dostupných zdrojů, jehož obsahem je popis a analýza existujících zdrojů a potřeb,
včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb,
povinnosti zúčastněných subjektů, způsob sledování a vyhodnocování plnění plánu
a způsob, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb.
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2. Účel plánu v podmínkách města a regionu Rychnova n.Kn.

Motto:
…….. SMYSLEM PLÁNOVÁNÍ JE……ABY LIDÉ MĚLI DOSTUPNÉ
(SOCIÁLNÍ) SLUŽBY, KTERÉ SKUTEČNĚ POTŘEBUJÍ………….

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ
V REGIONU RYCHNOVSKA, ROKYTNICKA A VAMBERECKA
Aktuální informace o procesu a výstupech komunitního plánování v Rychnově n.Kn.
najdete na adrese www.rychnov-city.cz, pod heslem „komunitní plánování“.

Výsledkem komunitního plánování sociálních služeb je komunitní plán sociálních
služeb, což je strategický plán rozvoje sociálních služeb, který by měl
odpovídat místním podmínkám a potřebám obcí a měst regionu Rychnovska,
stanovit krátkodobé cíle a priority rozvoje sociálních služeb v regionu,
směřovat k dosažení dlouhodobé vize rozvoje sociálních služeb v regionu,
přispívat k zajištění všech typů sociálních služeb pro potřebné osoby
v regionu,
Â přispívat ke zkvalitnění poskytování sociálních služeb v regionu;
Â
Â
Â
Â

Chceme, aby sociální služby na Rychnovsku naplňovaly některé základní
charakteristiky, ke kterým patří zejména
Â kvalita - obsah služby naplňuje příslušné standardy a její poskytování odpovídá
dobré praxi, přičemž jsou sledovány moderní trendy a vývoj oboru tak, aby
poskytované služby odpovídaly současné úrovni poznání a
Â dostupnost - služby musí být dostupné informačně (přístup k informacím a jejich
srozumitelnost), místně (ve vzdálenosti, kterou uživatel může překonat), časově (v
čase, kdy je uživatel potřebuje), finančně (pro každého uživatele existuje ekonomicky
přijatelná varianta služby), architektonicky (v prostředí, které je bezbariérové),
psychologicky (nízký práh a přátelské prostředí),
Â efektivita - vynaložené prostředky a použité zdroje (lidské i finanční) musí být
v souladu s dosaženými výstupy i samostatným procesem plánování rozvoje služeb.
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Proces a metoda komunitního plánování sociálních služeb v regionu
Rychnovska jako ORP se staly „nekonečným příběhem“, jehož prospěšnost
a přínosy oceňují všichni účastníci, včetně politických představitelů měst a obcí,
zapojených do KP. Výstupy a opatření z KP SS se mohou dostávají i do dalších
dokumentů – plány rozvoje měst a obcí, priority „Mikroregionu Rychnovska“ apod..
V r. 2006 nastalo další kolo tohoto „nekonečného příběhu - procesu
KP SS“…v návaznosti na projekt „Standardizace KP SS“ docházelo k bližší
spolupráci s obcemi na území ORP RK…dotazníková šetření, průzkum potřeb
v širším a hlubším měřítku. Některé konkrétní výstupy znamenaly posun
v prioritách KP SS - řešení potřeb zaměstnanosti specifických cílových skupin
znevýhodněných na trhu práce – očekáváme zapojení i těch
subjektů, které se tímto na našem území zabývají…,
- zvýšení kapacity denního stacionáře pro seniory a osoby se
zdravotním postižením „Domovinka“ v Rychnově n.Kn.
- dalším specifikem je hledání optimální dopravní obslužnosti
zdravotně znevýhodněných osob v naší oblasti… rozšiřuje se úspěšná
spolupráce s firmou AUDISbus…
- spolupráce na „partnerském projektu“ s OPS HK,o.p.s. ke
standardizaci procesu KPSS;
- a to vše v rámci pracovních skupin, vytvořených aktualizací skupin
původních a jejich nasměrování podle potřeb a hledisek uživatelů:

A. pro rodinu, děti a mládež,

B. pro seniory a osoby zdravotně postižené,
C. pro osoby a skupiny ohrožené a znevýhodněné.
Právě v rámci této pracovní skupiny jsou diskutována témata a typy sociálních služeb,
vhodných či potřebných pro osoby se zdravotním postižením, mladistvé a obtížně zaměstnatelné
(po 50. roce věku), nepřizpůsobené apod.
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Složení pracovních skupin
A. Děti, mládež, rodina
1. Bc. Zdeňka Rykrová – vedoucí pracovní skupiny, vedoucí oddělení soc.právní ochrany
odbor SZ MěÚ RK
2. Mgr. Tatjana Vrbová – Základní škola,Rychnov n.Kn.
3.Mgr. Jana Drejslová – oblastní spolek ČČK Rychnov n.Kn.
4. Dagmar Židová – mateřská škola Láň, Rychnov n.Kn.
5. Rollová Jana – mateřská škola Klíček, Rychnov n.Kn.
6. Cabalková Ludmila – mateřská škola Sluníčko, Rychnov n.Kn.
7. Bc. Věra Junková – mateřské centrum Jája, Rychnov n.Kn.
8. Mgr. Martina Kovářová – mateřské centrum Brouček
9. Lucie Grunclová, Dis – mateřské centrum Rampušáček
10. Mgr. Josef Solár – Déčko Rychnov n.Kn.
11. Ladislav Vohralík – Duha-Ekonika Rychnov n.Kn.
12. Irena Hocková – Městský úřad Rokytnice v Orl., sociální odbor
13. Jana Volfová – Městský úřad Vamberk, sociální odbor
14. Jana Němcová – Sdružení Neratov, Bartošovice v Orl.horách
15. PhDr. Nora Martincová – Pedagogicko-psychologická poradna,Rychnov n.Kn.
16. Dagmar Serbousková – Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové
17. Mgr. Barbora Kholová – Probační a mediační služba,Rychnov n.Kn.
18. Milan Cedidla – Audis bus s.r.o., Rychnov n.Kn.
19. PharmDr. Ilona Mikušová – OS Orion, Rychnov n.Kn.
20. Dagmar Serbousková – ZÚ se sídlem v HK pobočka RK

B.

Senioři a zdravotně postižení

1. Ing. Ivana Podlešáková – vedoucí pracovní skupiny, Sociální služby města
2.Jana Knopová – Dialcorp s.r.o. RK
3. Ludmila Hamáčková – Sdružení Neratov
4. pí Fajtová – Klub seniorů RK
5. Mgr. Jana Štréglová – PFERDA RK
6. Karel Kaplan – STP místní organizace RK
7. Jana Kouřilová – Obec Skuhrov n.B.
8. Irena Pechová – SPCCH okresní výbor RK
9. Mgr. Eva Fremuthová – ÚSP Rokytnice v Orl.hor.
10. Martin Gálus – Centrum pro zdravotně postižené RK
11. Věra Šromová – SPCCH místní organizace, Rychnov n.Kn.
12. Magdalena Kratěnová – Pečovatelská služba Naděje Solnice
13. Ivana Venclová – Oblastní spolek ČČK, Rychnov n.Kn.
14. Milan Cedidla – Audis Bus s.r.o. Rychnov n.Kn.
15. Lada Vídeňská – Městský úřad Rokytnice v Orl. hor. –soc.odbor
16. Jana Volfová – Městský úřad Vamberk – soc. odbor
17. Mgr. Eva Šmídová, Farní charita RK
18. Bc. Hana Skořepová, Sociální služby města RK
19. Mgr. Miroslava Červinková – OS ORION RK
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dětí,

RK,o.p.s.

C.

Osoby a skupiny ohrožené a znevýhodněné
1. Petra Kozlová – Občanská poradna RK OS AGAPE – Rychnov n.Kn.
2. Dagmar Serbousková – ZÚ se sídlem v HK, pobočka v RK
3. Ing. Alena Martincová – ÚP RK
4. Roman Popiolek – Policie ČR
5. Mgr. Hana Bláhová – Emauzy ČR
6. Olga Rohrová – oblastní spolek ČČK, RK
7. pí Baloušková – CCSystems a.s. RK
8. Josef Šimerda – Městský úřad RK, odbor SZ, kurátor,
9. Milan Cedidla – Audis bus s.r.o., RK
10. Jana Volfová – MěÚ Vamberk, sociální odbor
11. Lada Vídeňská – MěÚ Rokytnice v Orl.hor. , sociální odbor
12. p. Bukáček – Sdružení Neratov, Bartošovice v Orl.hor.
13. PhDr. Nora Martincová – Pedagogicko-psychologická poradna, RK
14. Mgr. Monika Hojná – Probační a mediační služba, RK
15. Libor Tichý – OS Via Commoda
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ŘÍDÍCÍ SKUPINA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
v regionu Rychnovska, Rokytnicka a Vamberecka
Řídící skupina (rozšířená TRIÁDA) pro komunitní plánování sociálních služeb Rychnov
nad Kněžnou, byla založena a schválena v souvislosti s tvorbou a hodnocením KP SS
města a regionu Rychnovska, rozšířeném o další regiony – Rokytnicko a Vamberecko,
v tomto složení:
1.

PaedDr. Miroslav Richter – místostarosta města Rychnov nad Kněžnou, řídící KP.
tel. 494 509 103, e-mail: Miroslav.Richter@rychnov-city.cz
2. Bc. František Vogl, vedoucí odboru SZ,za Městský úřad Rychnov n.Kn., kontaktní osoba
KP; - tel. 494 509 400,603 831 245, e-mail: Frantisek.Vogl@rychnov-city.cz
3. Lada Vídeňská - za MěÚ Rokytnice v OH,ved. soc. odboru,
tel. 494 595 104, e-mail: mu.socialni@rokytnice.cz
4. Ing. Šárka Ehlová– za MěÚ Vamberk, sociální pracovnice
tel. 494 548 125,602 486 609; e-mail: ehlova@vamberk-city.cz
5. Ing. Ivana Podlešáková – ředitelka, Sociální služby města Rychnov n.Kn., o.p.s.
tel. 494 532 959, 776 122 425, e-mail: pecovatelky@centrum.cz
6. Ing. Jan Hostinský - místostarosta města Solnice,
tel. 494 596 151, e-mail: hostinsky@oakostelec.cz
7. Mgr. Zuzana Skřičková – s, za uživatele SS,
tel. 721 212 429, e-mail: zuzankas@hotmail.com
8. Mgr. Eva Šmídová – ředitelka Farní charity RK, za poskytovatele SS
tel. 494 534 431, e-mail: e.smidova@tiscali.cz
9. Bc. Hana Skořepová –sociální pracovnice, za zadavatele SS
tel. 494 532 523, 728 517 206, e-mail: H.Skorepova@centrum.cz
10. Mgr. Barbora Kholová – vedoucí střediska Probační a mediační služby RK,
e-mail:bkholova@pms.justice.cz,tel. 494 530 670
11. Bc. Zdeňka Rykrová - vedoucí oddělení sociálně právní ochrany, odbor SZ MěÚ RK,
e-mail: Zdena.Rykrova@rychnov-city.cz, tel. 494 509 402
12. Josef Šimerda – kurátor pro dospělé + za uživatele,e-mail: Josef.Simerda@rychnovcity.cz, tel. 494 509 418
13. Romana Kopřivová, DiS., sociální pracovnice + za uživatele, e-mail:
Romana.Koprivova@rychnov-city.cz, tel. 494 509 416,
14. Bc. Jitka Hrnčířová – koordinátorka rozvoje sociálních služeb, MěÚ RK,
tel. 494 509 419, e-mail: Jitka.Hrncirova@rychnov-city.cz;
spolupráce při sestavování
plánu rozvoje sociálních služeb (komunitní plán sociálních služeb) pro občany v nepříznivé
sociální situaci, koordinace práce při plánování sociálních služeb se státními a nestátními
institucemi na území obce s rozšířenou působností, korespondence ;
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Aktivity…
Hlavní aktivity budou přenášeny ze zjištěných potřeb uživatelů a poskytovatelů sociálních
služeb cestou Řídící skupiny pro KP SS a zejména funkcí koordinátora plánování rozvoje sociálních
služeb města a regionu. Tento koordinátor bude měsíčně předkládat vedoucímu Řídící skupiny KP
SS zprávu o naplňování opatření, cílů a aktivit KPSS, bude v kontraktu s poskytovateli sociálních
služeb i jejich uživateli.

Úkoly…
Zodpovědnost za splnění (jednotlivých ) krátkodobých cílů bude projednávána zároveň
s konkretizací úkolů při realizaci jednotlivých opatření – v rámci řídící skupiny a za pomoci
metody SMART– specifické, měřitelné, akceptovatelné, reálné, termínované + personifikované
úkoly.
•

Představitelé poskytovatelů sociálních služeb, v rámci naplňování smluv o poskytování
příspěvků na služby, jsou vedeni k naplňování sjednaných opatření, která pro obyvatele města
i regionu zajišťují. V souvislosti s průběžnou věcnou a účetní kontrolou používání příspěvků je
ověřováno i plnění závazků ze smluv.
Za zadavatele sociálních služeb v působnosti města Rychnov n. Kn. jsou zodpovědnými osobami
řídící KP, PeaDr. Miroslav Richter, vedoucí odboru SZ Bc. František Vogl a ředitelka
Sociálních služeb města Ing. Ivana Podlešáková.
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3.vznik plánu
Plánování sociálních služeb je předmětem zájmu města Rychnov nad
Kněžnou a regionu Rychnovska již od r. 1998, kdy jsme poprvé začali hovořit
o koncepčním přístupu Města Rychnov n.Kn. k zajišťování sociálních služeb ve
městě a regionu.
Komunitní plán sociálních služeb města Rychnov n.Kn. a regionu byl
poprvé schválen v roce 2002 a od té doby je pravidelně vyhodnocován
a aktualizován dle potřeb uživatelů, nabídky poskytovatelů a možností
zadavatelů – tento materiál je zpracováván v období I. – VI. 2007.

PROČ PLÁNOVAT ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PROČ PRÁVĚ FORMOU
KOMUNITNÍHO PLÁNU ?
Odpovědi v r. 2002 zněly (a od té doby se jejich naléhavost ještě zvýšila!):
1. Koncepce popř. komunitní plán sociálních služeb města má být příspěvkem k dalšímu
rozpracování Programu rozvoje města přijatého z roku 1996, který by měl reagovat
na nové skutečnosti jak např. v oblasti podnikatelské sféry (rozšíření automobilky
Škoda v Kvasinách), tak i změny v legislativě a reformě veřejné správy (rozšíření
působnosti měst a obcí, rušení Okresních úřadů, nové úlohy Krajských úřadů apod.),
dotační politiku státu i možnosti čerpání zdrojů (předvstupních a později vstupních
fondů) Evropské unie.
2. Do následujících let město musí mít představu o potřebách sociální péče, tzn. být
připraveno na změny v legislativě, na požadavky změněné struktury cílových skupin
obyvatel města i regionu, změny v kompetencích i změny ve financování sociální péče.
Proto prvním a nejdůležitějším prvkem navrhované koncepce je realizace sociální
analýzy, se zaměřením na stav, potřeby a zdroje soc. služeb, sociálně demografické
složení obyvatel, některé sociálně ekonomické jevy – nezaměstnanost, dojíždění apod.
3. Pro rozvoj města i regionu Rychnovska je potřebné zpracování analýzy potřeb a
zdrojů všech veřejných služeb (kde sociální služby a následně komunitní plán
sociálních služeb tvoří významnou součást), neboť:
Â je zdrojem informací pro poskytování dotací státu (a krajů) na krytí sociálních
aktivit měst a zdrojem statistických údajů.
Â měla by být součástí celkové analýzy města či regionu a tím i podkladem pro
dlouhodobější rozvojovou strategii města , regionu i kraje.
Â pomáhá nalézt a kvantifikovat ty sociální skupiny obyvatelstva, které zasluhují
nejvíce pozornosti a pomoci.
Â vede ke shromáždění informací o aktivitách, provozovaných na vlastním území, ale
i o činnostech jiných subjektů a orgánů ve spádovém území.
Â umožňuje ověřit spolupráci města s příslušnými orgány státní správy, jinými obcemi
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a nestátními subjekty (efektivnější vynakládání finančních prostředků z veřejných
zdrojů).
Â může být podkladem pro stanovení prognózy rozvoje města, regionu i kraje ve
stávajících, ale i budoucích podmínkách působnosti města a to nejen v oblasti sociální
péče.
Â a nakonec to hlavní – s ohledem na ustanovení § 94 zákona č.
108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozd. předpisů a
jeho prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb….DOBROVOLNĚ
PŘIJATÁ POVINNOST SE STÁVÁ SVOBODNÝM ROZHODNUTÍM…proto naše
někdejší rozhodnutí plánovat rozvoj soc. služeb formou komunitního plánování
nabývá v této době svého významu – i pro další spolupráci s ostatními městy,
regiony, krajem, ale zejména s poskytovateli a uživateli!
Â obecní úřad obce s rozšířenou působností kromě toho:
Â zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy
neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální
služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu; místní příslušnost se řídí
místem trvalého nebo hlášeného pobytu osoby.
Â koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství
osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné
výchovy nebo výkonu trestu, osobám jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou
činností jiné osoby a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se
společností.
Â na základě oznámení zdravotnického zařízení zjišťuje, zda je nezbytné
poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče
a zprostředkovává možnost jejich poskytnutí; v případě, že nelze služby sociální péče
osobě poskytnout, sděluje neprodleně tuto skutečnost zdravotnickému zařízení, ve
kterém je osoba umístěna.

Období a území pro které je plán určen
•
V roce 2002 byl zpracován a schválen Komunitní plán sociálních služeb
pro město Rychnov nad Kněžnou a obce na území s působností Pověřeného
Městského úřadu Rychnov n.Kn.(obec II. typu) – na období 2002 –
2006. Po provedení „revize komunitního plánu „ v roce 2003 a projektu
„prohloubení KP“ v roce 2004 pro celé území Rychnovska, Rokytnicka i
Vamberecka, tj. působnost města Rychnov n.Kn. jako obce s rozšířenou
působností (ORP) na období 2004 – 2006.
•

Tento materiál je zpracováván tak, aby korespondoval se závěry
aktuálního Plánu rozvoje soc. služeb Královéhradeckého kraje,
schváleného na období 2007 – 2009.
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Obce - obecní úřady správního obvodu ORP:
Pod správní obvod města Rychnov nad Kněžnou jako ORP patří obce:
Obec

Starosta

PSČ

Adresa

Telefon

1.

Bartošovice v Orlických
horách

2.

Bílý Újezd

Zdeněk Arnošt

51801 Bílý Újezd 42

494666111

3.

Byzhradec

Josef Kubec

51801 Byzhradec 76

494662110

4.

Černíkovice

Václav Dušek

51704 Černíkovice 55

494384124

5.

Jahodov

František Šeda

51601 Jahodov 1

494533513

6.

Javornice

Josef Serbousek

51711 Javornice 3

494545135

7.

Kvasiny

Pavel Ulrich

51702 Kvasiny 81

494596093

8.

Lhoty u Potštejna

Jan Růžička

51741 Lhoty u Potštejna 34

494546121

9.

Libel

Božena Šedová

51741 Libel 28

494322039

Kotanidis Kostas

51761 Bartošovice v Orl. Horách

494599123

10. Liberk

Jiří Šimerda

51712 Liberk 70

494545900

11. Lično

Jan Voda

51735 Lično 17

494384204

12. Lukavice

Jiří Hanuš

51603 Lukavice 190

494542137

13. Lupenice

Jaroslav Barták

51741 Lupenice 62

494544506

14. Orlické Záhoří

Vojtěch Špinler

51764 Orlické Záhoří 34

494593143

15. Osečnice

Josef Neugebauer

51703 Osečnice 75

494598253

16. Pěčín

Miroslav Petr

51757 Pěčín 207

494595148

17. Polom

Antonín Jakubec

51741 Polom 15

494546553

18. Potštejn

Petr Dostál

51743 Potštejn, Lázeňská 93

494546810

19. Proruby

Karel Malátek

51741 Proruby 60

494546009

20. Rokytnice v Orlických
horách

Petr Hudousek

Rokytnice v OH, nám. Jindřicha
51761
Šimka čp. 3

494379022

21. Rybná nad Zdobnicí

Marie Valášková

51755 Rybná n. Zd. 150

494594168

22. Rychnov nad Kněžnou

Jiří Rokl

516 01 Rychnov n.Kn., Havlíčkova 136

494509100

23. Říčky v Orlických horách

Josef Peterka

51761 Říčky v Orl. horách 2

494595601

24. Skuhrov nad Bělou

Bc. Vladimír
Bukovský

51703 Skuhrov nad Bělou 84

494598144

25. Slatina nad Zdobnicí

Ing. František
Kubíček

51756 Slatina nad Zdobnicí 198

494594266

26. Solnice

Ladislav Kubíček

51701 Solnice, Masarykovo nám.1

494596151

27. Synkov-Slemeno

Vítězslav Kapčuk

51601 Synkov 48

494322932

28. Třebešov

Ing. Antonín Rýdl

51601 Třebešov 47

494384159

29. Vamberk

Ing. Jiří Mazúch

51754 Vamberk, Husovo nám. 1

494548110

30. Voděrady

Josef Šmída

51734 Voděrady 70

494384524

31. Záměl

Marie Trejtnarová

51743 Záměl 158

494546211

32. Zdobnice

Jana Gruntová

51601 Zdobnice 1

494592156
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Revize komunitního plánu
Komunitní plán sociálních služeb regionu Rychnova nad Kněžnou (tj. na území obce
s rozšířenou působností) by měl být podroben hodnocení a revizi 1 x za rok, a to za účasti
všech zainteresovaných účastníků procesu komunitního plánování.
Plnění opatření, vyplývajících z KP je předmětem průběžného sledování jak členů řídící skupiny,
tak poskytovatelů, uživatelů příslušných sociálních služeb i veřejnosti, jejichž připomínky,
podněty a stížnosti bude Řídící skupina vyhodnocovat na svých pravidelných jednáních (1 x
čtvrtletně).

•

•

Finanční náročností je zpravidla podmíněno i období realizace opatření. Krátkodobá opatření
chceme opět realizovat jednak z vlastních zdrojů města (příspěvky neziskovým organizacím),
ale i podporou jejich aktivit a žádostí směrem na zdroje financování z prostředků rezortních
ministerstev ČR, Královéhradeckého kraje a hledáním dalších zdrojů – ESF, včetně
spoluúčasti uživatelů služeb. Dlouhodobá opatření se neobejdou bez využití vícezdrojového
financování i z dalších dotačních titulů (Ministerstvo pro místní rozvoj, fondy EU, města
a obce na území kraje, příspěvky uživatelů apod.)

Předchozí výstupy plánovacích procesů
•
•

z minulých období:

Komunitní plán sociálních služeb města a regionu města RK 2002
Revize KP 2003

•

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB města a regionu RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
dle MINIMÁLNÍCH KRITÉRIÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2004

•
•
•

Vyhodnocení KP SS ze r. 2004
Hodnocení KP SS města a regionu za r. 2005
Hodnocení KP SS města a regionu ze r. 2006 – viz usnesení Rady města RK
č. 203/07 a usnesení Zastupitelstva města RK č…../07

Tyto materiály byly předmětem jednání a schvalování Rady a Zastupitelstva města
Rychnov n.Kn. v uplynulých letech – viz zápisy z jednání a příslušná usnesení, včetně
projednávání na úrovni měst a obcí územního obvodu ORP RK.
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Osoby kontaktní s Řídící skupinou Komunitního plánování sociálních služeb
(ORP – Rychnovsko,Rokytnicko, Vamberecko) – od r. 2006
OBEC

pověřená kontaktní osoba

Rychnov nad Kněžnou
Bílý Újezd
Byzhradec
Černíkovice
Jahodov
Javornice
Kvasiny
Libel
Liberk
Lično
Lukavice
Osečnice
Skuhrov nad Bělou
Slatina nad Zdobnicí
Solnice
Synkov-Slemeno
Třebešov
Voděrady
Zdobnice

Bc. František Vogl
Dagmar Židová, pověřená
Jana Jablonská, pověřená
Václav Dušek, starosta
Ludmila Seidlová, pověřená
Eva Moravcová, pověřená
Pavel Ulrich, starosta obce
Božena Šedová
Jiří Šimerda
Marie Truhlářová, pověřená
Jiří Hanuš
Josef Neugebauer, starosta
Jana Kouřímová,předseda soc.komise
ing. František Kubíček
ing.Jan Hostinský, místostarosta
Vítězslav Kapčuk
Jana Řízková, pověřená
Josef Šmída, starosta
Jana Gruntová - starostka

Rokytnice v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách
Orlické Záhoří
Pěčín
Říčky v Orlických horách

Lada Vídeňská, ved. soc. odboru - pověřená
Jana Řepová, starostka
Vojtěch Špinler, starosta
Miroslav Petr, starosta
Martina Fusková

Vamberk
Lhoty u Potštejna
Lupenice
Potštejn
Polom
Proruby
Rybná nad Zdobicí
Záměl

Jana Volfová, ved. soc. odboru -pověřená
Jan Růžička
Jaroslav Barták, starosta
Mgr. Marie Říčařová
Antonín Jakubec
Karel Malátek, starosta
Jana Divíšková, pověřená
Marie Trejtnarová , starostka
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4. Základní popis území
Základní statistické údaje města Rychnov nad Kněžnou

•

ZUJ:

576069

ID obce:

14410

Statut:

Město

Počet částí:

8

Katastrální výměra:

3496 ha

Počet obyvatel:

11701

Z toho v produkt. věku:

7341

Průměrný věk:

36,13

Pošta:

Ano

Školy:

Ano

Zdravotnické zařízení:

Ano

Policie:

Ano

Kanalizace (ČOV):

Ano

Vodovod:

Ano

Plynofikace:

Ano

Město Rychnov n.Kn. je obcí III. typu (obec s rozšířenou působností)
jehož kompetenční území, pro něž je zpracováván plán rozvoje sociálních
služeb, je charakterizován těmito údaji:
↔
↔
↔
↔
↔

rozloha
počet obyvatel
počet obcí
okres
kraj

479,36 km2
34 208
32
Rychnov nad Kněžnou
Královéhradecký
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Obyvatelstvo podle věku k 1.3.2001 - v obcích na území s působností města
RK jako ORP
v přibližném věku
Obec

celkem

0-14

15-59
muži

okres
Rychnov n.
Kn.
Bartošovice
v O.h.
Bílý Újezd

60 +

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

79335

13705

26006

25186

51192

5863

8572

14435

224

44

74

60

134

20

25

45
116

596

91

213

176

389

43

73

Byzhradec

224

32

76

71

147

15

30

45

Černíkovice

766

103

238

306

544

53

66

119

80

11

26

27

53

6

10

16

Jahodov
Javornice
Kvasiny

881

163

285

268

553

67

98

165

1319

228

469

397

866

97

128

225

255

44

84

89

173

19

19

38

Lhoty u
Potštejna
Libel

107

22

38

29

67

8

10

18

Liberk

702

140

249

226

475

38

49

87

Lično

568

96

195

178

373

41

58

99

Lukavice

522

93

178

164

342

38

49

87

Lupenice

242

41

82

77

159

23

19

42

Orlické
Záhoří
Osečnice

215

41

76

70

146

13

15

28

281

51

89

90

179

27

24

51

Pěčín

492

78

175

155

330

34

50

84

Polom

113

19

35

38

73

9

12

21

Potštejn

907

123

316

285

601

79

103

182

Proruby

52

3

17

22

39

3

7

10

Rokytnice v
O.h.
Rybná n.Zd.

2524 550/21,8%

Rychnov
n.K.
Říčky v O.h.

11817 2128/ 18%

435

82

808

834 1642/28,4%

132

124

3950

256

4020 7970/67,4%

137
46
680

195 332/ 13,1%
51

97

1039 1719/14,5%

79

14

27

25

52

4

9

13

Skuhrov n.B.

1040

194

326

317

643

95

108

203

Slatina n.Zd.

797

130

269

256

525

51

91

142

2093

376

654

657

1311

177

229

406

379

62

136

120

256

25

36

61

245

51

77

74

151

21

22

43

Solnice
SynkovSlemeno
Třebešov
Vamberk

4841 774/16 %

1607

1567 3174/65,6%

360

533 893/ 18,5%

Voděrady

641

111

214

193

407

48

75

123

Záměl

615

108

209

180

389

50

68

118

Zdobnice

156

21

59

55

114

10

11

21

11150 22533/65,8%

2337

celkem

34208 6024/17,6%

11383
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3312 5649/16,5%

Základní sociálně demografické údaje (území v působnosti pověřeného MěÚ) Rychnovsko
(ze sčítání lidu r. 2001) :
Rychnov nad Kněžnou

Název obce
Číslo obce
Části obce: Dlouhá Ves, Jámy, Lipovka, Litohrady, Lokot,
Pan.Habrová, Měst. Habrová, Roveň
Obce, pro něž MěÚ RK vykonává přenesený výkon státní správy(rychnovský region):
1.
Bílý Újezd, Hroška, Masty, Roudné;
2.
Byzhradec,
3.
Černíkovice, Domašín, Litohrady;
4.
Javornice, Jaroslav, Přím;
5.
Jahodov,
6.
Kvasiny,
7.
Libel,
8.
Liberk, Bělá, Hláska, Prorubky, Rampuše, Uhřínov;
9.
Lično, Ostašovice, Radostovice;
10. Lukavice,
11. Osečnice,
12. Skuhrov n.B., Brocná, Hraštice, Svinná;
13. Slatina n.Zd.,
14. Solnice, Ještětice
15. Synkov-Slemeno,
16. Třebešov,
17. Voděrady, Ježkovice, Nová Ves, Uhřínovice, Vojenice, Vyhnánice;
18. Zdobnice, Kačerov, Kunčina Ves, Souvlastní;
Pověřený městský úřad

Rychnov nad Kněžnou

Okres
Kraj

Rychnov nad Kněžnou
Královéhradecký

576 069

Základní demografické údaje
Počet obyvatel města
z toho muži
z toho ženy
Počet obyvatel obcí (mikroregion)
z toho muži
z toho ženy

11.817
5.690
6.127
11.397
5.686
5.711

Obyvatelstvo podle věku
věk 0-14 let
15-59
60 +

Město Rychnov n.Kn.
2128
7970
1719

region
1.975
7.395
2.027

Struktura obyvatel starších 65 let
65-69

celkem /2849
812

město(1339)
406

70-74
827
75-79
709
80-84
324
85-89
133
90 +
44
Obyvatelstvo dle ekonomické aktivity
Rychnov n.Kn. - celkem
- z toho :
pracující - muži
- ženy
- z pracujících dojíždějící za prací do jiné obce regionu
Obyvatelstvo podle národností
město celkem
česká
moravská
slezská
slovenská
německá
polská
romská
ostatní a nezj.

400
307
146
61
19

region (1510)
406
427
402
178
72
25
11817
3109
2632
1974

11.817
11.157
31
2
160
12
53
28
374

obce v regionu celkem
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11.397
10.967
14
1
109
22
55
1
228

Obyvatelstvo dle náboženského vyznání
Město Rychnov n.Kn.
bez vyznání
věřící celkem:
z toho církev římsko katolická
ČBCE
CČSH
ostatní
nezjištěno

11.817
7509
2594
2497
114
136
227
1354

Domovní a bytový fond (k 1.3. 2001)
Město Rychnov n.Kn.
domy úhrnem
- trvale obydlené celk./ rodinné
- neobydlené
byty úhrnem
- trvale obydlené
- neobydlené

obce v regionu celkem 11.397
5.821
4.465
4.022
58
119
266
1.111

obce v regionu
1661
1454/1182
207
4852
4421
431

3902
2948/2731
954
5056
4011
1045

Neobydlené byty podle důvodu neobydlenosti – ve městě:
celkem
431
přechodně obydlené
193
k rekreaci
73
nezpůsobilé k bydlení
31

v regionu:
1045
133
585
138

Cizinci žijící ve městě a regionu

- ve městě:
celkem

Celkový počet rodin
celkem
z toho s nezaopatřenými dětmi
s jedním dítětem
se dvěma dětmi
se třemi dětmi
se čtyřmi a více dětmi

v regionu:

110
z toho SR
24
Vietnam
20
Rusko
3
Ukrajina 6
město:
3.869
1.085
665
312
91
17

121
21
2
11
33
region:
2.438
763
319
298
118
28

Počet sňatků za poslední roky (2000/2001) město RK

124 / 160

Počet rozvodů za poslední roky (2000/2001)

25 / 26

Počet úmrtí za poslední roky (2000/2001)

103 / 89

Počet neúplných rodin s dětmi

134

Domácnosti osaměle žijících obyvatel ve věku nad 65 let
město
96
Demografické údaje o vybraných skupinách
Dospívající mládež a její rozdělení dle způsobu přípravy k povolání
Nezaměstnaní mladiství a absolventi škol
Osoby a rodiny, které jsou poživateli dávek soc. péče doplňujících jejich příjem
do výše hranice soc. potřebnosti
Rodiny zcela závislé na sociálních dávkách
(sociální dávky nahrazují zcela příjem)
Osoby závislé na péči jiné osoby (ORP RK)...celkem 1251
Žadatelé o byt

region
153
město RK

ost.obce

19 + 28

9+32
.

516
253

.

461
305

790
.

Sociálně ekonomická charakteristika města a regionu
Typ osídlení (městský, venkovský, smíšený)
smíšený + venkovský
Ekonomický charakter obce (prům., zem., smíš.)
smíšený + zemědělský
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Sociálně patologické jevy (kriminalita) na území města Rychnov n.Kn.
rok
násilná tr.činnost
mravnostní tr.č.
toxikomanie
vloupání
krádeže prosté
ostatní tr.činnost
celkem

1992
37
4
0
54
80
18
196

1993
31
3
0
51
85
31
231

1994
41
5
0
59
90
41
248

1995
40
4
0
59
80
26
234

1996
43
5
4
36
53
40
230

1997
30
3
3
30
89
46
219

1998
38
1
16
66
95
36
273

1999
34
2
4
70
113
36
265

2000
25
6
4
39
74
49
224

2001
31
11
7
59
119
44
275

Sociálně patologické jevy – kriminalita (komentář):
Sociopatologické jevy v území typu vyšší rozvodovost, potratovost, působení problémových sociálních skupin nebyly v
území identifikovány. Statisticky bylo možné hodnotit pouze kriminalitu na základě dat, poskytnutých okresním ředitelstvím
Policie ČR v Rychnově n.K. Od roku 1992 dochází k nárůstu trestných činů celkem , ve srovnání s rokem 1992 počet
trestných činů stoupl o 40 % ( index 2001/1999). Za sledované období došlo k nárůstu všech sledovaných druhů trestné
činnost vyjma násilná trestné činnosti, která poklesla na 84%. Vývoj trestné činnosti dle druhu v období let 1992-2001 je
zaznamenán v grafu. Mírně příznivá situace nastala v sledovaném období v roce 1997 a 2000, kdy byl přerušen pozvolný
nárůst a došlo k snížení trestné činnosti celkem ( násilné,toxi,krádeže vloupáním).
Graf - Trestná činnost ve městě Rychnov n.K. v letech 1992-2001

počet tresných činů/1000 obyv.

25,00

20,00
celkem
násilná TČ

15,00

mravnost
toxi
kr.vloupáním

10,00

kr.prosté
ostatní TČ

5,00

0,00
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001
zdroj okresní ředitelství PČR Rychnov n.K.

V roce 2001 bylo na území města Rychnov n.K. zaznamenáno 33% násilné kriminality v okrese , 69 % mravnostních činů,
18% krádeží vloupáním, a 23% krádeží prostých z trestných činů v okrese. Vzhledem k rozdílným statistikám, vedeným okresním
ředitelstvím Rychnov n.K. a statistikou Správy Východočeského kraje Policie ČR je analýza dat problematická. V porovnání
trestných činů, přepočtených na 1000 obyvatel město Rychnov má vyšší relativní hodnoty kriminality v porovnání s okresem Rychnov
n. K.: násilná trestná činnost 2,6/1000 obyv. (v okrese Rychnov n.K. 1,2, v Královéhradeckém kraji 1,5), mravnostní trestné činy
0,93/1000 obyv. (v okrese Rychnov 0,2 a v Královéhradeckém kraji 0,15.
Tento stav je možný vysvětlit

jak výraznější koncentrací trestné činnosti do města, tak rozdílným charakterem dat. Porovnání

údajů s daty za velikostně stejné město nebylo z důvodu nedostupnosti informací možné.
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Sociodemografická analýza
Máme k dispozici statistické, sociologické, demografické údaje na daném území
pověřeného MěÚ Rychnov n.Kn. – se stavem k 1.3. 2001 - sčítání lidu - průběžně se
dopracovávají údaje Vamberecka a Rokytnicka – je doplňováno od r. 2004. V této době
je nejvyšší čas zpracovat analýzu novou, opírající se o současné statistické a reálné
údaje.
Popis a analýzu existujících státních, obecních i nestátních poskytovatelů
sociálních služeb jsme zpracovali několikrát, např. v podobě Katalogu poskytovatelů
sociálních služeb na území Rychnovska, Rokytnicka a Vamberecka – na přelomu let 20032004 a v r. 2006 v podobě brožury „Sociální služby a jejich poskytovatelé v regionu
Rychnovska, Rokytnicka a Vamberecka“. Zástupci těchto subjektů jsou zapojeni do
procesu komunitního plánování soc. služeb regionu.
K dispozici je i soupis a popis státních, obecních i nestátních poskytovatelů sociálních
služeb a souvisejících služeb (zdravotnictví, školství, pracovní příležitosti, volný čas,
možnosti práce dobrovolníků apod.) s popisem jejich činnosti
Průzkum a analýzu existujících přání a potřeb obyvatel žijících ve spádové oblasti
našeho města, obce II. a III typu v oblasti sociálních služeb, jsme provedli v obdobích
r. 2002 – 2003, v letech 2004-2005 byl nadále prováděn sběr informací od pověřených
představitelů obcí na území ORP. V roce 2006 proběhl průzkum potřeb a informovanosti
občanů o soc. službách formou dotazníkového šetření v rámci partnerského projektu
„Standardizace procesu KPSS v Královéhradeckém kraji“.
Síť organizací poskytujících sociální služby ve spádovém území (obec III. typu)
máme zmapovanou. V této síti zřetelně chybí rezidenční zařízení pro seniory, typu
domova seniorů, ale zejména intervenční služba typu domova pro matky s dětmi v nouzi.
Další chybějící služby (noclehárna, komunitní centrum aj.) jsou t.č. nahrazovány
a doplňovány službami příbuznými – např. ubytovací kapacitou Emauzského domu,
nízkoprahovým zařízením KAM.
Problém návaznosti sociálních služeb pro některé skupiny uživatelů je
v současnosti řešen hledáním a vyjednáváním s poskytovateli takovýchto služeb
působících i mimo náš region ( např. o.s. LAXUS – terénní program na území ORP).
Naopak některé ze služeb jsou poskytovány více organizacemi, aniž by potřeba
v místě byla příliš vysoká (např. specifické poradenství pro občany se zdravotním
postižením poskytuje prakticky každá místní organizace zaměřená na zdrav. postižené,
přestože jde o malé organizace – ale každý se zaměřuje na úzkou skupinu uživatelů
služeb…)potřeba stálého jednání a koordinace aktivit, což chceme řešit formou
koordinace jejich aktivit a zejména specifikací podmínek pro poskytování finančních
příspěvků na jejich činnost.
Informace o kvalitě služeb poskytovaných organizacemi v našem spádovém území
(obec I, II, III typu) získáváme např. besedami zástupců měst s občany dříve
narozenými (Seniorklub) či zdravotně postiženými, anketami mezi obyvateli DPS
a pečovanými v terénu, ohlasy na nabídkové kampaně služeb, dále připomínkami od
poskytovatelů služeb, kteří reagují na podněty jejich uživatelů (dostupnost PS
v podhorských obcích), anketami na webových stránkách města Rychnov n. Kn. apod.
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Dobré zkušenosti přineslo zavádění standardizace kvality v neziskových
organizacích jako je Občanská poradna o.s. Agapé (standardy kvality Asociace OP ČR)
a zapojení o.s. Via Commoda při zpracování standardů kvality krajských nízkoprahových
zařízení pro děti a mládež – pro centrum KAM v Rychnově nad Kněžnou, stejně tak jako
zapojení poskytovatelů pečovatelských služeb v regionu (v rámci projektu o.s. JOB
Týniště) – což všechno dává dobré předpoklady pro úspěšné naplnění podmínek registrace
poskytovatelů soc. služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách ve znění
pozdějších předpisů a následných inspekcí kvality u těchto poskytovatelů sociálních
služeb.

Bližší socio-demografické ukazatele území jsou podrobně obsaženy
a rozepsány v přílohách KP SS z r. 2004 (viz též: www.rychnov-city.cz, heslo
Kominuitní plán)
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5. Popis současných sociálních služeb – základní údaje
Sociální služby obecně zahrnují tři základní oblasti služeb, tj.

1) sociální poradenství,
2) služby sociální péče,
3) služby sociální prevence.
ad 1) Sociální poradenství se člení na základní sociální poradenství a odborné
sociální poradenství. Smyslem sociálního poradenství je poskytování potřebných
informací, které přispívají k řešení nepříznivé sociální situace.
ad 2) Služby sociální péče jsou zaměřeny na to, aby napomáhaly lidem zajistit si
fyzickou a psychickou soběstačnost. Služby sociální péče, jak vyplývá z názvu,
nabízejí pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. K zajištění
poskytování těchto služeb lze použít příspěvek na péči.
ad 3) Služby sociální prevence se zaměřují na jevy a situace, které mohou vést
k sociálnímu vyloučení osob a nejsou a priori způsobeny neschopností pečovat o sebe
z důvodu věku či negativních jevů“, jako například kriminalita, bezdomovectví,
zneužívání návykových látek, krize v rodině apod.

Sociální služby mohou být poskytovány formou terénní, ambulantní nebo pobytovou,
přičemž tyto formy jsou i u jednotlivých druhů služeb kombinovány tak, aby byly
maximálně efektivní. Pobytovou službou se rozumí služby spojené s ubytováním uživatele
v zařízení sociálních služeb, za ambulantní službou uživatel dochází do zařízení sociálních
služeb a terénní služba je poskytována tam, kde člověk žije – v jeho přirozeném
sociálním prostředí.
Pro poskytování pobytových a ambulantních služeb jsou zřizována zařízení sociálních
služeb různého charakteru počínaje domovem pro seniory přes denní centra či
stacionáře a konče noclehárnou pro osoby bez přístřeší.

Popis současné sociální služby v regionu – poskytovatel + základní údaje:
Â Dle zpracovaného materiálu „Struktura sítě sociálních služeb v regionu
města Rychnova n.Kn.(jako ORP) v situaci r. 2004 s výhledem do
konce roku 2006“, který reflektoval skutečné potřeby uživatelů a
poptávku po konkrétních sociálních službách, doplnili jsme potřebné
údaje ve skladbě, kompatibilní s údaji ostatních územních celků včetně
Královéhradeckého kraje v členění – viz jednotliví poskytovatelé dále.
Â U těch soc. služeb, které nemají lokálního či regionálního poskytovatele,
ale je jím poskytovatel z jiného území, tyto údaje nezpracováváme, neboť
jsou obsaženy v dokumentech jiných měst a území.
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5.1

ZÁKLADNÍ A ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
•

Základní sociální poradenství jsou povinni poskytnout všichni
poskytovatelé sociálních služeb, a to bez ohledu na to, kdo je o radu
požádá.
Základní sociální poradenství obsahuje tyto úkony:

a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím
sociální služby,
b) poskytnutí informace o návazných a alternativních sociálních službách a jiných formách
pomoci, například dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek sociální péče,
c) poskytnutí informace o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění
sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,
d) poskytnutí informace o možnostech podpory
členů rodiny v případech, kdy se
spolupodílejí na péči o osobu.
Poskytovatelé:
- Centrum pro zdravotně postižené, Palackého 694, Rychnov n.Kn., p. Gálus
tel. 494 535 494
- Svaz postižených civilizačními chorobami ZO Rychnov n.Kn., kontakt – pí
Šromová, tel. 737748740
- Svaz postižených civilizačními chorobami OV Rychnov n.Kn., kontakt – pí
Pechová, tel. 736 270 178
- Svaz tělesně postižených v ČR, OV, Vamberk, Struha 791, předseda p. Jelínek,
tel. 494541474;
- Svaz tělesně postižených v ČR, MO, Na Drahách 831, RK, předseda p. Kaplan,
tel. 494534132;

Popis současné sociální služby v regionu – základní údaje:
A. zařazení služby podle zákona o sociálních službách
B. poskytovatel služby

sociální poradenství

Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje,CZP Rychnov n.Kn.

C. cíl služby
poskytování informací směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální
služby, všechny služby zajištěné Centrem jsou zdarma
D. cílová skupina

zdravotně postižení a senioři

E. celková kapacita / využitelnost služby
v roce 2006
v roce 2007

298 klientů
do poloviny srpna 216 klientů

v roce 2008
F. územní působnost služby

ORP Rychnov n.Kn.

G. náklady na zajištění služby
v roce 2006

208 286,- Kč

v roce 2007

236 857,- Kč

v roce 2008
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H. finanční zdroje (obec, uživatelé, kraj, MPSV, další)
v roce 2006
v roce 2007
v roce 2008

obce,města. kraj

město 20 tis.Kč, obce 9,5 tis. Kč, kraj 208 286,- Kč
město 20 tis.Kč, obce 7 tis. Kč, kraj 236 857,-Kč
město 20 tis. Kč, obce 5 tis. – 10 tis. Kč, kraj 240 tis. Kč.

A. zařazení služby podle zákona o sociálních službách

sociální poradenství

B. poskytovatel služby Svaz postižených civilizačními chorobami ZO Rychnov nad Kněžnou
C. cíl služby

zlepšení informovanosti zdrav. postižených a starších občanů

D. cílová skupina postižení civilizačními chorobami
E. celková kapacita / využitelnost služby
v roce 2006

230

v roce 2007

230

v roce 2008

230

F. územní působnost služby

ORP Rychnov n.Kn.

G. náklady na zajištění služby
v roce 2006

do 2000 Kč

v roce 2007

do 2000 Kč

v roce 2008

do 2000 Kč

H. finanční zdroje (obec, uživatelé, kraj, MPSV, další)
v roce 2006

10 tis. Kč /uživatelé/

20 tis. Kč /obec/

v roce 2007

10 tis. Kč /uživatelé/

25 tis. Kč /obec/

v roce 2008

10 tis. Kč /uživatelé/

25 tis. Kč. /obec/

A. zařazení služby podle zákona o sociálních službách

obce,města. kraj

sociální poradenství

B. poskytovatel

Svaz postižených civilizačními chorobami OV Rychnov nad Kněžnou

C. cíl služby

zlepšení informovanosti zdrav. postižených a starších občanů, rekondiční a rhb. pobyty

D. cílová skupina

postižení civilizačními chorobami

E. celková kapacita / využitelnost služby
v roce 2006

500

v roce 2007

510

v roce 2008

510

F. územní působnost služby

ORP Rychnov n.Kn.

G. náklady na zajištění služby
v roce 2006

do 2000 Kč

v roce 2007

do 2000 Kč

v roce 2008

do 2000 Kč

H. finanční zdroje (obec, uživatelé, kraj, MPSV, další)
v roce 2006

229 000,- Kč

MZ ČR

v roce 2007

200 000,- Kč

MZ ČR

v roce 2008

200 000,- Kč

MZ ČR

- 26 -

obce,města. kraj

A. zařazení služby podle zákona o sociálních službách

sociální poradenství

B. poskytovatel služby

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. Vamberk

C. cíl služby

zlepšení informovanosti zdrav. postižených a starších občanů

D. cílová skupina

tělesně postižené organizované a neorganizované a důchodce

E. celková kapacita / využitelnost služby
v roce 2006

224

v roce 2007

225

v roce 2008
F. územní působnost služby

Vamberk a okolí

G. náklady na zajištění služby
v roce 2006

29 989,-Kč

v roce 2007

20 144,-Kč (k 15.9.2007)

v roce 2008

musíme žádat obce o příspěvek

H. finanční zdroje (obec, uživatelé, kraj, MPSV, další)
v roce 2006

27 464,-Kč – uživatelé, 129 780,- Kč - obce

v roce 2007

24 600,-Kč – uživatelé, 130 780,- Kč - obce

v roce 2008

25 000,-Kč – požadavek na obec + další zatím neznámé příspěvky

A. zařazení služby podle zákona o sociálních službách

sociální poradenství

B. poskytovatel služby Svaz tělesně postižených v ČR, MO, Na Drahách 831, Rychnov nad Kněžnou
C. cíl služby
D. cílová skupina občané s pohybovým postižením bez rozdílu věku
E. celková kapacita / využitelnost služby
v roce 2006

178

v roce 2007

172

v roce 2008

175

F. územní působnost služby

ORP Rychnov n.Kn.

G. náklady na zajištění služby
v roce 2006

83 340,- Kč

v roce 2007

86 000,- Kč

v roce 2008

82 000,- Kč

H. finanční zdroje (obec, uživatelé, kraj, MPSV, další)
v roce 2006

40 000,- Kč /obec/

v roce 2007

40 000,- Kč /obec/

v roce 2008

40 000,- Kč /obec/
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obce,města. kraj

Odborné sociální poradenství poskytují specializované poradny, které se profilují
buď podle nějakého jevu (např. problematika domácího násilí) nebo podle cílové
skupiny (např. osoby se zdravotním postižením, senioři, cizinci apod.).
Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství obsahují tyto úkony:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - zprostředkování navazujících
služeb,
b) sociálně terapeutické činnosti - poskytnutí psychologického poradenství, sociálního
poradenství, právního poradenství a poradenství o možnosti vzdělávání;
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.
Poskytovatelé:
Â Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou (při AGAPÉ o. s.)
člen Asociace občanských poraden,
Sídlo: Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou 516 01, vedoucí Petra Kozlová
tel. 494535112; e-mail: oprk@wo.cz; web: www.obcanskeporadny.cz www.oprk.cz
Â Psychologická poradna, Javornická 1501, RK, vedoucí PhDr. Oldřich Kaloč,
tel. 494 534 204 – v rámci CSPS Hradec Králové;
Â Pedagogicko-psychologická poradna, Javornická 1501, RK, ředitelka PhDr.
Martincová, tel. 494 535 476 – školské zařízení Královéhradeckého kraje;
Popis současné sociální služby v regionu - základní údaje:
A. zařazení služby podle zákona o sociálních službách:
B. poskytovatel služby:

odborné sociální poradenství

Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou (při AGAPÉ, o. s.)

C. cíl služby:
Cílem OP je nabídnout lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci bezplatnou, diskrétní,
nestrannou a nezávislou pomoc a podporu v aktivním přístupu při řešení problému. Cílem je poskytovat
odborné služby zachovávající a rozvíjející důstojný život občanů a přispívat k ovlivňování chodu veřejné
správy a samosprávy ve prospěch občanů.

D. cílová skupina:

všechny cílové skupiny

E. celková kapacita / využitelnost služby:
v roce 2006

750

v roce 2007

750

v roce 2008

800

F. územní působnost služby: Rychnovsko (území celého okresu)
G. náklady na zajištění služby:
v roce 2006

562.442 Kč

v roce 2007

617.500 Kč

v roce 2008

709.000 Kč

H. finanční zdroje:
(mj. vl. zdroje)

MPSV

kraj

RK

KnO

DKA

ostatní

v roce 2006

156.700

135.000

180.000

22.000

17.000

58.289

v roce 2007

300.000

80.000

190.000

22.000

10.000

15.500

v roce 2008

464.000

(?)

230.200
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x

x

14.800

Sociální poradenství poskytují i na odborech sociálních věcí městských úřadů
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136
Působnost odboru sociálního a zdravotního - přehled obcí pro něž Městský úřad Rychnov n.Kn.
(obec s rozšířenou působností) vykonává od 1.1. 2003 přenesený výkon státní správy :
Bartošovice v Orlických horách, Bílý Újezd, Byzhradec, Černíkovice, Jahodov, Javornice,
Kvasiny, Lhoty u Potštejna, Libel, Liberk, Lično, Lukavice, Lupenice, Orlické Záhoří, Osečnice,
Pěčín, Polom, Potštejn, Proruby, Rokytnice v Orlických horách, Rybná nad Zdobnicí, Rychnov
nad Kněžnou, Říčky v Orlických horách, Skuhrov nad Bělou, Slatina nad Zdobnicí, Solnice,
Synkov-Slemeno, Třebešov, Vamberk, Voděrady, Záměl, Zdobnice.

Pracovníci odboru:
Vedoucí odboru (OSZ) :
Bc. František Vogl, tel. 494 509 400
Asistentka OSZ
Romana Ulrichová, tel. 494 509 404
Koordinátorka rozvoje soc. služeb
Bc. Jitka Hrnčířová, tel. 494 509 419
Oddělení dávek sociální péče:
- vedoucí oddělení, kontrola, metodika
Věra Königová , tel. 494 509 401
Sociální pracovnice vyřizují agendu pomoci v hmotné nouzi:
Irena Dostálová,
tel. 494 509 409 - dle poč. příjmení - A - L
Alexandra Petrláková,
tel. 494 509 410 - dle poč. příjmení - K – Ž
Sociální pracovnice /ník vyřizující agendu příspěvku na péči:
Bc. Ludmila Popová,
tel. 494 509 408
Blanka Podolská,
tel. 494 509 407
Romana Kopřivová
tel. 494 509 416
Veronika Baarová
tel. 494 509 417
Josef Šimerda - -„- + kurátor pro dospělé
- tel. 494 509 418
Agenda „dávek pro zdravotně postižené občany“:
Renata Maryšková
tel. 494 509 406 - dle poč. příjmení - A – L
Jaroslava Čapková
tel. 494 509 405 -„- K- Ž
Oddělení sociálně-právní ochrany:
Vedoucí oddělení + náhradní rodinná péče
Hana Bílá – sociálně-právní ochrana dětí
Eva Serbousková -„Marcela Volfová , Bc. -„Markéta Šmídová –
-„Šárka Kopecká, Mgr. -„Milan Šána – -„- , drogy, kurátor pro mládež

Bc. Zdeňka Rykrová , tel 494 509 402
- tel. 494 509 411
- tel. 494 509 412
- tel. 494 509 413
- tel. 494 509 414
- tel. 494 509 415
- tel. 494 509 403

Pohotovost pro účely sociálně-právní ochrany dětí – tel. 736 633 162.

- webové stránky města: www.rychnov-city.cz
*************************************************************************************************
Městský úřad Rokytnice v Orlických horách:
Odbor sociální:
Vídeňská Lada, vedoucí odboru , lada.videnska@mu.rokytnice.cz tel. 494 595 104 (218)
Hocková Irena, referent odboru, vedoucí pečovatelské služby,
irena.hockova@mu.rokytnice.cz,
tel. 494 595 104 (218)

- webové stránky města : www.rokytnice.cz
*************************************************************************************************
Městský úřad Vamberk
Odbor sociální:
Jana Volfová,
vedoucí odboru, volfova@vamberk-city.cz tel. 494 548 128
Veronika Příhodová, referent odboru
tel. 494 548 126
Ing. Šárka Ehlová, referent odboru
tel. 494 548 125

-

webové stránky města: www.vamberk-city.cz
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5.2

DRUHY SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE

a cílové skupiny

Zákon o sociálních službách upravuje 14 druhů služeb sociální péče:
• Osobní asistence je terénní služba určená zejména lidem se zdravotním postižením
a seniorům. Osobní asistenti pomáhají člověku zvládnout péči o sebe a umožňují jim účastnit
se života společnosti.
Poskytovatelé:
- OS Orion, Panská 1493, Rychnov n. Kn., předsedkyně Pharm.Dr. Ilona Mikušová,
494 530 079 – od r. 2007 v rámci projektu OP RLZ příprava osobních asistentů
a nabídka jejich služeb;

Popis současné sociální služby v regionu – základní údaje:
A. zařazení služby podle zákona o sociálních službách

osobní asistence

B. poskytovatel služby

OS Orion

C. cíl služby
D. cílová skupina

umožnit dětem se zdravotním postižením docházku do školních a předškolních zařízení
děti se zdrav. postižením ve věku od 3 do 20 let (tělesné, mentální, kombinované a jiné
zdrav.postižení), které navštěvují školní a předškolní zařízení

E. celková kapacita / využitelnost služby (OS ORION zaměstná max. 20 osobních asistentů – vyšší počet
klientů je z důvodu skupinové integrace v některých případech, tj. na 1 osobního
asistenta více dětí ve třídě)
v roce 2006

0

v roce 2007

65

v roce 2008

65

F. územní působnost služby

region Rychnov nad Kněžnou

G. náklady na zajištění služby
v roce 2006

0

v roce 2007

2.402.000,-

v roce 2008

3.548.000,-

H. finanční zdroje (obec, uživatelé, kraj, MPSV, další)
v roce 2006
v roce 2007

v roce 2008
dary

0
částečné úhrady od uživatelů 530.000,-, MPSV 450.000,-, Město Rychnov nad Kněžnou
160.000,-,Města a Obce 312.000,-, Úřad práce 258.000,-, dotace EU 518.000,- Kraj
100.000,-, sponzorské dary 74.000,částečné úhrady od uživatelů, MPSV, Města a Obce, dotace EU, Úřad práce, sponzorské
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• Pečovatelská služba je převážně terénní služba poskytovaná především v domácnosti. Služba
je určena zejména lidem se zdravotním postižením, seniorům a případně i rodinám s dětmi.
Pečovatelé pomáhají člověku zvládnout péči o sebe a o domácnost.
Poskytovatelé:
- Sociální služby města Rychnov n.Kn., o.p.s., Na Drahách 1595, ředitelka
ing. Podlešáková, tel. 494 532 959, 494 532 523; e-mail: pecovatelky@centrum.cz;
- Obec Černíkovice, DPS, Václav Dušek, 724 179 755;
- Obec Kvasiny, DPS – čp. 345 Kvasiny, tel.494 596 510;
- Město Vamberk, DPS-Jůnova 35, Mgr. Švandrlíková, vedoucí, tel. 494541547,
494541222;
- Obec Potštejn,DPS, Ústecká 139, kontakt- Petr Dostál, starosta, tel. 494546812;
- Agentura domácí péče, Jiráskova 1389, RK, pí Miková 494 515 637, 604 944 001;
- Město Rokytnice v OH, DPS - Horská 303, pí Hocková, tel. 494 595 104/218/

Popis současné sociální služby v regionu – základní údaje:
A. zařazení služby podle zákona o sociálních službách:

terénní

B. poskytovatel služby: Sociální služby města Rychnov n.Kn., o.p.s. Na Drahách 1595, Rychnov n.Kn.
C. cíl služby: Umožnit klientům co nejdelší setrvání ve vlastním prostředí
D. cílová skupina: Senioři a zdravotně postižení
E. celková kapacita / využitelnost služby:
v roce 2006

300

v roce 2007

330

v roce 2008

365

F. územní působnost služby: město Rychnov nad Kněžnou a nejbližší okolí
G. náklady na zajištění služby
v roce 2006: 10.079 000 Kč /včetně domovinky/
v roce 2007: 10.315 600 Kč /včetně PS pro Solnici/
v roce 2008:

11.319 000 Kč

H. finanční zdroje (obec, uživatelé, kraj, MPSV, další)
v roce 2006
10.419 000 Kč (7 000 000 - Město RK; 1 330 000Kč - KÚ HK; 159 000 – obce;
1 129 000 – tržby; 630 000 – ZP; 171 000 – ostatní)
v roce 2007
10.400 000 Kč (630.000 Kč MPSV,1 000.000 KÚ HK, 5 500.000 zřizovatel, 2 200.000
úhrady, 550.000 ZP, 340.000 ostatní, 180.000 obce
v roce 2008
11 319.000 Kč (6 009.000 Město RK, 800.000 Kč obce, 1 620.000 Kč MPSV, 2 390.000
Kč tržby, 500.000 Kč zdravotní pojišťovny)

A. zařazení služby podle zákona o sociálních službách
B. poskytovatel služby
C. cíl služby

obec Černíkovice (budou zastřešovat Sociální služby města RK)

pomáhat zdravotně postiženým, seniorům a přestárlým občanům

D. cílová skupina seniorům z DPS, osamělým seniorům v domácnosti a lidem se zdravotním postižením
E. celková kapacita / využitelnost služby
v roce 2006

většinou rozvoz obědů

v roce 2007

většinou rozvoz obědů, mytí

v roce 2008
F. územní působnost služby Černíkovice, Domašín, Třebešov, Libel
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G. náklady na zajištění služby
v roce 2006

20 tis.Kč (obec)

v roce 2007

40 tis. Kč (30 tis.Kč obec, 10 tis.Kč uživatelé)

v roce 2008

80 tis. Kč

H. finanční zdroje (obec, uživatelé, kraj, MPSV, další)
v roce 2006 obec 20 tis. Kč
v roce 2007
v roce 2008

obec 30 tis.Kč a 10 tis. Kč uživatelé
80 tis. Kč (uživatelé 60 tis.Kč)

A. zařazení služby podle zákona o sociálních službách Pečovatelská služba
B. poskytovatel služby

Pečovatelská služba Kvasiny

C. cíl služby
- zajistit potřebnou péči osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení,
chronického onemocnění a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
-zajistit plnohodnotný život v domácím prostředí s maximálně možným zachováním dosavadního způsobu
života, na jaký je uživatel zvyklý
-podpora rodin, které o své blízké pečují
-návaznost na další zdroje v případě, kdy terénní služby ani za přispění blízkého okolí nebudou postačovat
D. cílová skupina
1/ pro terénní službu:
- senioři se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech
- dospělí občané se zdravotním postižením pohybového a smyslového aparátu
- rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
2/pro DPS:
- senioři v sociálně složité situaci, kteří obývají zdravotně závadné či nevhodné byty, nebo mají zdravotní
potíže, které omezují do určité míry úplnou soběstačnost klienta a kteří využívají pečovatelskou službu
- dospělí občané se zdravotním postižením v tíživé sociální situaci, kteří využívají pečovatelskou službu
E. celková kapacita / využitelnost služby
v roce 2006 --v roce 2007

20

v roce 2008

40

F. územní působnost služby Kvasiny a okolí
G. náklady na zajištění služby
v roce 2006 --v roce 2007

180.000,--

v roce 2008

360.000,--

H. finanční zdroje (obec, uživatelé, kraj, MPSV, další)
v roce 2006 --v roce 2007

uživatelé 160.000,--, obec 20.000,--

v roce 2008

uživatelé 340.000,--, obec 40.000,--
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A. zařazení služby podle zákona o sociálních službách - pečovatelská služba
B. poskytovatel služby – Město Vamberk
C. cíl služby – poskytovat sociální služby kvalitně, odborně, tak, aby byl uživatel spokojen, mohl setrvat ve
svém přirozeném prostředí, nemusel měnit své návyky.
D. cílová skupina – senioři a zdravotně postižení občani starší 18 let, kteří si nejsou bez pomoci zajistit
základní životní potřeby
E. celková kapacita / využitelnost služby
v roce 2006 - 140
v roce 2007 - 140
v roce 2008 - 140
F. územní působnost služby – Vamberk, Záměl, Lupenice, Merklovice, Peklo, Rybná nad Zdobnicí
G. náklady na zajištění služby v tis. Kč
v roce 2006 - 2 293
v roce 2007 – 2 480
v roce 2008 - 2 700
H. finanční zdroje (obec, uživatelé, kraj, MPSV, další)
v roce 2006 – 1 905 obec, 288 vlastní příjmy, 100 dotace kraj,
v roce 2007 – 2 030 obec, 350 vlastní příjmy, 50 dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, 50dotace
MPSV
v roce 2008 – 2 300 obec, 300 vlastní příjmy, 50 dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, 50dotace
MPSV

A. zařazení služby podle zákona o sociálních službách
B. poskytovatel služby

Obec Potštejn, Lázeňská čp. 93

C. cíl služby

terénní pečovatelská služba

D. cílová skupina

senioři, zdravotně postižení

E. celková kapacita / využitelnost služby
v roce 2006

12 bytů + terén. služby

v roce 2007

12 bytů + terén. služby

v roce 2008
F. územní působnost služby

katastrální území obce Potštejn

G. náklady na zajištění služby
v roce 2006
v roce 2007

hrubá mzda 169.765,- Kč
hrubá mzda

83.310,- Kč

k 31.8. 2007

v roce 2008
H. finanční zdroje (obec, uživatelé, kraj, MPSV, další)
v roce 2006
v roce 2007

28.894,- Kč - uživatelé
22.686,- Kč - uživatelé k 31.8.2007

v roce 2008
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A. zařazení služby podle zákona o sociálních službách pečovatelská služba
B. poskytovatel služby

Město Rokytnice v Orl.horách

C. cíl služby
poskytovat služby terénní nebo ambulantní, aby klient mohl setrvat ve svém prostředí, na
které je zvyklý a mohl vést běžný život
D. cílová skupina senioři, osoby s chron. onemoc. nebo zdrav., rodiny s dětmi
E. celková kapacita / využitelnost služby
v roce 2006

35 klientů max. za den

v roce 2007

35 klientů max. za den

v roce 2008

40 klientů max. za den

F. územní působnost služby

Rokytnicko

G. náklady na zajištění služby
v roce 2006

836 917,55 Kč

v roce 2007

1 079 500,- Kč

v roce 2008

1 379 500,- Kč + 400 000,- Kč = 1 779 500,- Kč

H. finanční zdroje (obec, uživatelé, kraj, MPSV, další)
v roce 2006

uživatelé 285 047,- Kč obec 551 870,55 Kč

v roce 2007

uživatelé 300 000,- Kč obec 779 500,- Kč

v roce 2008

uživatelé 500 000,-Kč obec 679 500,- Kč, dotace MPSV 300 tis.Kč,kraj 300 tis.Kč

• Tísňová péče je nepřetržitá telefonická nebo jiná elektronická komunikace s lidmi, kteří jsou
vystaveni vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života. Za pomoci této komunikace je možné
zprostředkovat neodkladnou pomoc v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu.
Poskytovatel:
– byty v objektu Domu s pečovatelskou službou „Penzion Jaruška“, Na Drahách 832835 jsou napojeny na centrální pult ochrany Městské policie RK;
• Průvodcovské a předčitatelské služby jsou určeny lidem, kteří mají sníženou schopnost
komunikovat či se orientovat v prostoru. Jedná se zejména o osoby se smyslovým postižením.
Služba pomáhá zejména při obstarávání osobních záležitostí.
Poskytovatel:
- zajišťováno v rámci pečovatelské služby, popř. osobní asistence

• Podpora samostatného bydlení je služba podobná pečovatelské službě, zaměřuje se však
více na posilování osobních schopností člověka samostatně bydlet.
Poskytovatel:
- částečně zajišťováno v domech s byty zvláštního určení (domy s pečovatelskou
službou)
• Odlehčovací služby se také mohou nazývat sdílené či respitní služby. Jedná se o různou
kombinaci činností péče, které mají za cíl, umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek, tj.
sdílí péči či na určitou dobu převezmou péči o člověka, který má sníženou soběstačnost.
Obvykle je tato služba nabízena i v rámci jiných druhů služeb.
Poskytovatel:
- zabezpečováno částečně v rámci pečovatelské služby, domovinky, popř. osobní
asistence
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• Centra denních služeb se doposud nazývaly například „domovinky“ nebo i centra osobní
hygieny. Jedná se o ambulantní službu, kterou mohou v průběhu dne (pravidelně i občasně)
využívat osoby se sníženou soběstačností s cílem zajištění pomoci s osobní hygienou
a současně pomoci s vyřízením osobních záležitostí či nabídkou sociálně terapeutických
činností.
Poskytovatel:
- zabezpečováno částečně v rámci pečovatelské služby, domovinky, střediska osobní
hygieny.
• Denní stacionáře jsou ambulantní službou, kterou pravidelně navštěvují osoby se sníženou
soběstačností. V průběhu dne je zde zabezpečována komplexní péče s ohledem na potřeby
uživatelů a současně nabízí výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti.
Poskytovatel:
- Farní charita RK, Stacionář sv. Františka, Palackého 111,Rychnov n.Kn., ředitelka
Mgr. Eva Šmídová, tel.494 534 431
- Sociální služby města Rychnov n.Kn., o.p.s., Na Drahách 1595, ředitelka
ing. Podlešáková, tel. 494 532 959, 494 532 523; e-mail: pecovatelky@centrum.cz
- Město Vamberk,DPS- Jůnova 35, Mgr. Švandrlíková, vedoucí, tel. 494541547,
494541222;

Popis současné sociální služby v regionu – základní údaje:
A. zařazení služby podle zákona o sociálních službách §46 zákona č.108/2006 Sb.
B. poskytovatel služby

Farní charita Rychnov nad Kněžnou, Stacionář sv. Františka

C. cíl služby Hlavním dlouhodobým cílem stacionáře je umožnit lidem s mentálním postižením kvalitní život ve
stávající rodině nebo mimo vlastní rodinu bez ztráty sociálních kontaktů. V maximální možné míře
zachovávat a rozvíjet jejich osobnost a dovednosti tak, aby handicap vyplývající z typu jejich postižení v co
nejmenší míře ovlivňoval normalitu jejich běžného života.
D. cílová skupina Lidé s různým stupněm a druhem mentálního postižení, kombinovaným postižením a
autismem od tří let z celého Královehradeckého kraje popř. i z ostatních lokalit, potřebují dlouhodobou
podporu, která vychází z jejich individuálních potřeb, schopností a dovedností, formou vytváření zázemí a
podmínek včetně dopravy pro jejich podporované zaměstnávání a vzdělávání, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, provádění aktivizačních, výchovných a vzdělávacích činností pro zachování a další
rozšiřování vědomostí, návyků a zvýšení sebeobslužnosti vedoucích ke kvalitnímu životu ve stávající rodině
nebo mimo vlastní rodinu bez ztráty sociálních kontaktů.
E. celková kapacita / využitelnost služby
v roce 2006 22/21
v roce 2007 22/20
v roce 2008 22/20
F. územní působnost služby regionální
G. náklady na zajištění služby
v roce 2006 2.600.792 Kč
v roce 2007

2.980.725 Kč

v roce 2008

2.392.000 Kč

H. finanční zdroje (obec, uživatelé, kraj, MPSV, další)
v roce 2006 obce-178.900, uživatelé-346.218, královéhradecký kraj-1.721.000, VČ- -3.876, dary166.274, úřad práce-13.259, pojistné plnění-16.320, úroky-1.299, celkem-2.439.394
v roce 2007 obce-180.000, uživatelé-600.000, MPSV-1.600.000, královéhradecký kraj-250.000, VČ70.000, dary-60.225, úroky-500, celkem-2.770.500,chybí-220.000
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v roce 2008 obce-144.000, uživatelé-480.000, MPSV-1.280.000, královéhradecký kraj-351.600, VČ56.000, dary-80.000, úroky-400, celkem-2.392.000

A. zařazení služby podle zákona o sociálních službách

ambulantní

B. poskytovatel služby Sociální služby města Rychnov n.Kn., o.p.s, Na Drahách 1595, RK
C. cíl služby Umožnit klientům co možná nejdéle setrvat v domácím prostředí
D. cílová skupina senioři a zdravotně postižení
E. celková kapacita / využitelnost služby
v roce 2006 8
v roce 2007 10
v roce 2008 10
F. územní působnost služby město Rychnov n.Kn. a nejbližší okolí
G. náklady na zajištění služby
v roce 2006 611.950 Kč – z celkových nákladů /stanoveno odhadem/
v roce 2007 506.900 Kč
v roce 2008 732.000 Kč
H. finanční zdroje (obec, uživatelé, kraj, MPSV, další)
v roce 2006 611.950 Kč /502.870 Kč Město RK, 30.000 KÚ HK, 79.080 Kč tržby/z celkových zdrojů
v roce 2007 506.900 Kč /206.900 Kč Město RK, 50.000 KÚ HK, 250.000 Kč tržby/
v roce 2008 732.000 Kč /268.000 Kč Město RK, 104.000 KÚ HK, 360.000 Kč tržby/

• Týdenní stacionáře jsou pobytovou službou pro osoby se sníženou soběstačností, které
potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. Pobyt je zabezpečován obvykle po dobu pracovních
dnů. Služba nabízí komplexní péči a současně nabízí výchovné, aktivizační a sociálně
terapeutické činnosti.
Poskytovatel:
- Farní charita,stacionář sv. Františka, Palackého 111,Rychnov n.Kn., ředitelka
Mgr. Eva Šmídová, tel.494 534 431; e-mail: char.domov@tiscali.cz

Popis současné sociální služby v regionu – základní údaje:
A. zařazení služby podle zákona o sociálních službách §46 zákona č.108/2006 Sb.
B. poskytovatel služby Farní charita Rychnov nad Kněžnou, Stacionář sv. Františka
C. cíl služby Hlavním dlouhodobým cílem stacionáře je umožnit lidem s mentálním postižením kvalitní život ve
stávající rodině nebo mimo vlastní rodinu bez ztráty sociálních kontaktů. V maximální možné míře
zachovávat a rozvíjet jejich osobnost a dovednosti tak, aby handicap vyplývající z typu jejich postižení v co
nejmenší míře ovlivňoval normalitu jejich běžného života.
D. cílová skupina Lidé s různým stupněm a druhem mentálního postižení, kombinovaným postižením a
autismem od tří let z celého Královehradeckého kraje popř. i z ostatních lokalit, potřebují dlouhodobou
podporu, která vychází z jejich individuálních potřeb, schopností a dovedností, formou vytváření zázemí a
podmínek včetně dopravy pro jejich podporované zaměstnávání a vzdělávání, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, provádění aktivizačních, výchovných a vzdělávacích činností pro zachování a další
rozšiřování vědomostí, návyků a zvýšení sebeobslužnosti vedoucích ke kvalitnímu životu ve stávající rodině
nebo mimo vlastní rodinu bez ztráty sociálních kontaktů.
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E. celková kapacita / využitelnost služby
v roce 2006 13/11
v roce 2007 13/10
v roce 2008 13/11
F. územní působnost služby

regionální

G. náklady na zajištění služby
v roce 2006 2.600.792 Kč
v roce 2007

2.980.725 Kč

v roce 2008

3.588.000 Kč

H. finanční zdroje (obec, uživatelé, kraj, MPSV, další)
v roce 2006 obce-178.900, uživatelé-346.218, královéhradecký kraj-1.721.000, VČ- -3.876, dary166.274, úřad práce-13.259, pojistné plnění-16.320, úroky-1.299, celkem-2.439.394
v roce 2007 obce-180.000, uživatelé-600.000, MPSV-1.600.000, královéhradecký kraj-350.000, VČ70.000, dary-60.225, úroky-500, celkem-2.860.725, chybí-120.000
v roce 2008 obce-216.000, uživatelé-720.000, MPSV-1.920.000, královéhradecký kraj-564.000, VČ84.000, dary-83.400, úroky-600, celkem-3.588.000

• Domovy pro osoby se zdravotním postižením jsou pobytovou službou s celoročním provozem,
které zabezpečují osobám se sníženou soběstačností vyžadujícím pravidelnou pomoc
komplexní péči a současně nabízí výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. Tato
služba je určena především těm lidem, kterým z objektivních důvodů již nelze zabezpečit
pomoc v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Poskytovatel:
- I. Ústav sociální péče Domečky, Jiráskova 1612, Rychnov n.Kn., ředitel Mgr. Lepka,
tel. 494 534 570;
- II. Ústav sociální péče Kvasiny, ředitel p. Štěpánek, tel. 494 596 487(9);
- III. Ústav sociální péče Domov na Stříbrném vrchu, Rokytnice v OH, ředitel
p. Gruncl, tel. 494 595 117;

Popis současné sociální služby v regionu – základní údaje:
I. ÚSP Domečky
A. zařazení služby podle zákona o sociálních službách
§ 48 zákona 108/2006 Sb. Domovy pro osoby se zdravotním postižením
B. poskytovatel služby
Ústav sociální péče pro mládež Domečky, Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
C. cíl služby
- spokojenost uživatelů služeb
- uplatňování vlastní vůle uživatelů
- integrace lidí s mentálním postižením mezi zdravou populaci
- podpora při zachování přirozených vazeb mezi uživateli, jejich rodinami, příbuznými a známými
D. cílová skupina
Osoby s mentálním postižením, popřípadě s kombinovaným postižením od 3 let věku (převážně ženy a dívky),
které potřebují podporu pro zabezpečení životních a osobních potřeb, kterou nelze zajistit prostřednictvím
jiných forem sociálních služeb.
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E. celková kapacita / využitelnost služby
v roce 2006 – 108 uživatelů
v roce 2007 – 108 uživatelů
v roce 2008 – 108 uživatelů
F. územní působnost služby
Převážně Královéhradecký kraj
G. náklady na zajištění služby
v roce 2006 – 28.367 000,- Kč
v roce 2007 – 30.974 000,- Kč
v roce 2008 – 31.000 000,- ( předpoklad )
H. finanční zdroje (obec, uživatelé, kraj, MPSV, další)
v roce 2006

– kraj – 21 578 000,-Kč, uživatelé – 7 341 115,- Kč

v roce 2007
– dotace MPSV – 13 950 000,- Kč , kraj – 2 115 000,- Kč, uživatelé – 13 315 000,- Kč,
zdravotní pojišťovny – 1 625 000,- Kč, sponzoři – 78 000,- Kč
v roce 2008
– předpoklad - požadavek MPSV – 13 748 000,-Kč, kraj - 2 115 000,- Kč, uživatelé – 14
250 000,- Kč, zdravotní pojišťovna – 1 400 000,- Kč,

II. ÚSP Kvasiny
A. zařazení služby podle zákona o sociálních službách
B. poskytovatel služby

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny, Kvasiny čp. 340, Kvasiny, 517 02

C. cíl služby poskytování pobytové služby osobám s mentálním postižením, kterým nelze potřebnou péči
zajistit poskytnutím terénní nebo ambulantní služby
D. cílová skupina mentálně postižení chlapci (muži) od 3 let věku, popřípadě s kombinovaným postižením,
i ženy – imobilní úsek
E. celková kapacita / využitelnost služby
v roce 2006

86 lůžek

v roce 2007

86 lůžek

v roce 2008

86 lůžek

F. územní působnost služby

Královéhradecký kraj

G. náklady na zajištění služby
v roce 2006

23.613.971,- Kč

v roce 2007

25.300.930,- Kč

v roce 2008

25.889.990,- Kč

H. finanční zdroje (obec, uživatelé, kraj, MPSV, další)
v roce 2006

Kraj 16.800.000,- Kč, uživatelé 6.110.187,- Kč, ostatní 703.784,- Kč

v roce 2007

Kraj 2.345.930,- Kč, uživatelé 9.563.000,- Kč, MPSV 12.250.000,- Kč

v roce 2008 Kraj 1.989.470,- Kč, uživatelé 9.601020,- Kč, MPSV 13.079.500,- Kč, ostatní 1.220.000,- Kč
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A. zařazení služby podle zákona o sociálních službách
B. poskytovatel služby
C. cíl služby

Denní stacionář

Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny, Kvasiny čp. 340, Kvasiny, 517 02

Poskytování ambulantní služby osobám s mentálním postižením, které mají sníženou
soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

D. cílová skupina Občané s mentálním postižením, případně s kombinovaným postižením, od 18 let věku.
E. celková kapacita / využitelnost služby
v roce 2006

10

v roce 2007

10

v roce 2008

10

F. územní působnost služby

Dobruška, Opočno, Rychnov nad Kněžnou, Vamberk

G. náklady na zajištění služby
v roce 2006 nesledovalo se odděleně, viz. Domov pro osoby se zdravotním postižením Kvasiny
v roce 2007

397.270,- Kč

v roce 2008

407.710,- Kč

H. finanční zdroje (obec, uživatelé, kraj, MPSV, další)
v roce 2006 nesledovalo se odděleně
v roce 2007

Kraj 256.740,- Kč, uživatelé 140.800,- Kč

v roce 2008

Kraj 304.930,- Kč, uživatelé 102.780,- Kč

III. ÚSP Rokytnice v OH
A. zařazení služby podle zákona o sociálních službách
Domov pro osoby se zdravotním postižením § 48
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálním službách v pl.znění od 1. 10.2007 také Domov se zvláštním režimem § 50
téhož zákona
B. poskytovatel služby

DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU, Rokytnice v OH

C. cíl služby
Obecným cílem zařízení je poskytovat kvalitní sociální službu,která bude „šitá na
míru „ našim uživatelům – cílem je spokojený klient. Cíle zařízení vychází z jeho poslání
D. cílová skupina současnou cílovou skupinou je mentálně postižený uživatel, kterému jsou poskytovány
komplexní služby – zdravotní péče, stravování, praní, pomoc při sebeobsluze, vzdělávání, výchovná, kulturní,
zájmová a sportovní činnost, pomoc při využívání veřejných služeb, dále při uplatňování práv a nároků. Míra
služeb a potřeba četnosti služby se poskytují v souladu s potřebami a přáními klienta a odvíjí se od stupně
postižení
E. celková kapacita / využitelnost služby
v roce 2006

50, od 24. 5. 2006

v roce 2007

34

v roce 2008

34, od 1.10.2008

F. územní působnost služby

34
50

Královéhradecký kraj

G. náklady na zajištění služby
v roce 2006

12 765 000,- Kč

v roce 2007

12 737 000,- Kč

v roce 2008

14 780 000,- Kč

H. finanční zdroje (obec, uživatelé, kraj, MPSV, další)
v roce 2006 kraj - 9 880 000,- Kč
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v roce 2007

kraj - 122 300,- Kč, MPSV – 8 350 000

v roce 2008

kraj – 350 000,- Kč, MPSV – 9 170 000,- Kč

• Domovy pro seniory jsou pobytovou službou s celoročním provozem, které zabezpečují
seniorům se sníženou soběstačností vyžadujícím pravidelnou pomoc komplexní péči
a současně nabízí aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. Tato služba je určena
především těm seniorům, kterým z objektivních důvodů již nelze zabezpečit pomoc v jejich
přirozeném sociálním prostředí.
Poskytovatel: (nejblíže)
- DD Albrechtice, ředitel p. Vacek, tel. 494 377 069
- DD Borohrádek,ředitel Mgr. Vašíček, tel. 494 381 234
- Gericentrum Týniště n.O., ředitelka pí Vacková, tel. 494 371 380
• Domovy se zvláštním režimem jsou pobytovou službou s celoročním provozem s obdobnou
nabídkou jako domovy pro osoby se zdravotním postižením či seniory. Jejich služby jsou však
uzpůsobeny zvláštním potřebám osob, které trpí duševní nemocí, jsou závislé na návykových
látkách nebo trpí Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence. Provoz této služby může
být součástí domova pro seniory či domova pro osoby se zdravotním postižením.
Poskytovatel:
- v současné době se buduje
v Rokytnici v OH přestavbou z ÚSP – Domov na
Stříbrném vrchu;

• Chráněné bydlení je moderním typem pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, ale mají schopnost žít víceméně samostatně
v prostředí, které je svým charakterem fakticky totožné s běžným bytem.
Poskytovatel:

Sdružení Neratov, o.s., Bartošovice v OH – Neratov čp. 84,

Předseda rady sdružení Jana Němcová
vedoucí Chráněného bydlení Mgr. Lenka Lipenská
soc. pracovnice Mgr. Lenka Lipenská, tel.: 494 599 157; sdruzeni@neratov.cz

Popis současné sociální služby v regionu – základní údaje:
A. zařazení služby podle zákona o sociálních službách: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ registrace 1.6.2007,

identifikátor služby 8051895

Sdružení Neratov

B. poskytovatel služby:
C. cíl služby:

podpora uživatelů k získání a rozvoji dovedností potřebných k nezávislému bydlení

D. cílová skupina:
dospělí lidé v pásmu lehkého a středního mentálního postižení, převážně
z Královéhradeckého kraje, kteří jsou schopni začlenit se do kolektivu, dodržovat stanovená pravidla a jsou
ochotni pracovat
E. celková kapacita / využitelnost služby
v roce 2006

21 / obložnost

84,6%

v roce 2007

21 / obložnost 1-8měsíc -88%

v roce 2008

21 / obložnost

F. územní působnost služby: převážně královehradecký kraj
G. náklady na zajištění služby
v roce 2006

5 705 042
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v roce 2007

3 127 462

v roce 2008

2 959 595

H. finanční zdroje (obec, uživatelé, kraj, MPSV, další)
v roce 2006
4 111 000Kč (kraj – 800 000Kč, uživatelé – 1 291 000Kč, jiný resort státní správy –
2 000 000, jiné – 20 000Kč)
v roce 2007
5 701 623Kč ( kraj – 2 620 000Kč, MPSV – 516 000Kč, uživatelé – 565 623Kč, jiný resort
státní správy – 2 000 000Kč)
v roce 2008

2 959 595 (MPSV 1 091 595Kč, uživatelé 1 368 000Kč, jiné 500 000Kč)

• Sociální služby ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (nemocnice, léčebny dlouhodobě
nemocných, psychiatrické léčebny) se poskytují osobám, které se neobejdou bez pomoci jiné
osoby a současně nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení, protože není v danou
chvíli možné jim zabezpečit péči v domácnosti či v zařízení sociálních služeb.
Poskytovatel:
- možnost tzv. sociální hospitalizace ve všech ústavních zdravotnických zařízeních;
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5.3

DRUHY SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE a cílové skupiny

Zákon o sociálních službách upravuje 18 druhů služeb sociální prevence:
• Raná péče je terénní případně i ambulantní služba určená dětem do 7 let se zdravotním
postižením a jejich rodičům, aby jim napomáhala zvládnout specifické potřeby spojené
s vývojem dítěte.
Poskytovatel: (nebližší)
- Středisko rané péče SLUNÍČKO, OCH Hradec Králové, Souběžná 1746,
Mgr. Odehnalová – vedoucí projektu, tel. 495 260 732, 777 721 642;
• Telefonická krizová pomoc je poskytována osobám, které se nacházejí v ohrožení života či
zdraví, nebo jsou v obtížné životní situaci a nemohou tuto situaci momentálně řešit vlastními
silami. Jedná se především o provoz linek důvěry a podobných telefonních služeb.
Poskytovatel:
- Linka bezpečí dětí a mládeže /nonstop/ – 800 155 555 /bezplatná/
- Linka pro mládež – linka vzkaz domů, 8:00-22:00, 800 111 113 -pouze z pevné
linky/bezplatná/
- Bílý kruh bezpečí 257 317 110 /bezplatná/
- Krizová linka - Senior telefon, nonstop, 800 157 157 /bezplatná/
- Pro seniory – Zlatá linka důvěry, 8:00-20:00, 800 200 007 /bezplatná/
• Tlumočnické služby jsou poskytovány obvykle osobám se smyslovým postižením za účelem
pomoci v komunikaci s okolím a při vyřizování osobních záležitostí. Jsou poskytovány obvykle
jako terénní služba.
Poskytovatel: (nejblíže)
- TyfloCentrum Hradec Králové o.p.s., Fráni Šrámka 1647, Hradec Králové,
tel: 495 523 729
- v rámci pečovatelské služby lze zprostředkovat např. znakovou řeč pro hluchoněmé;
• Azylové domy jsou pobytové služby pro osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci
spojené se ztrátou bydlení. Jsou různého druhu, např. azylové domy pro rodiče s dětmi,
azylové domy pro ženy, pro muže, případně i pro osoby mladší 18 let. Vedle poskytnutí
ubytování je vždy nezbytné poskytnout také podporu, která vede k vyřešení nepříznivé
sociální situace, a to především prostřednictvím sociální práce.
Poskytovatel:
Â PRO MUŽE
- Emauzy ČR – středisko Rychnov n.Kn. , Ekologická 515, Rychnov n.Kn., Mgr. Hana
Bláhová, tel. 494 530 520, Emauzský dům – tel. 774 774 991; 494 661 401;
Â PRO ŽENY NEBO MATKY S DĚTMI (nejblíže)
- Domov pro ženy a matky s dětmi v tísni, ČSA 728, Žamberk, ředitelka ing. Dana
Hubálková,
tel.465 321 295 (306)...údaje v Kraji Pardubickém.
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Popis současné sociální služby v regionu – základní údaje:
A. zařazení služby podle zákona o sociálních službách

azylové domy

B. poskytovatel služby

EMAUZY ČR

C. cíl služby
Posílení schopnosti uživatele vhodným způsobem řešit svoji situaci,uplatnit se a udržet na trhu práce,obnovit
či udržet kontakt s přirozenými sociálními sítěmi.
D. cílová skupina

osoby bez přístřeší,muži starší 18 let

E. celková kapacita / využitelnost služby
v roce 2006

29 lůžek

v roce 2007

29 lůžek

v roce 2008

29 lůžek

F. územní působnost služby

obložnost 94%

celorepubliková

G. náklady na zajištění služby
v roce 2006

5 416 870

v roce 2007

5 675 355

v roce 2008

5 700 000

H. finanční zdroje (obec, uživatelé, kraj, MPSV, další)
krajský úřad

HK

2006

350 000

2006

150 000

ESF

2006

1 668 477

Tržby za úhradu služeb od uživatelů

2006

588 846

Refundace UP

2006

929 561

MěU RK

v roce 2006
krajský úřad

3 686 884
2007

250 000

MěU RK

HK

2007

250 000

ESF

2007

1 668 477

Tržby za úhradu služeb od uživatelů

2007

685 000

Refundace UP

2007

1 276 944

Dotace MPSV

2007

1 499 900

Ostatní

2007

45 034

v roce 2007
Krajský úřad

5 675 355
HK

2008

400 000

MěU RK

2008

300 000

ESF

2008

278 080

Tržby za úhradu služeb od uživatelů

2008

600 000

Refundace UP

2008

1 000 000

Dotace MPSV

2008

1 500 000

Nový projekt ESF

2008

1 622 000

v roce 2008

5 700 000

• Domy na půl cesty jsou pobytovou službou pro osoby do 26 let, které žily dlouhodobě ve
školských zařízeních ústavní nebo ochranné výchovy, nebo v jiných zařízeních pro děti
a mládež a pro osoby, které byly propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné
léčby. Domy na půl cesty mají těmto lidem poskytnout podmínky pro úspěšný samostatný
start do běžného života.
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Poskytovatel: (nejblíže)
- Dům na půl cesty - FCH Náchod, Mlýnská 189, pí Červená, tel. 491 426 710,
777 344 733;
- DPS Budoucnost Žamberk, Sadová 1424 – OS Moje budoucnost Náchod;
• Kontaktní centra jsou obvykle ambulantní zařízení určená osobám ohroženým závislostí
na návykových látkách. Služby zde poskytované mají za cíl snižovat sociální a zdravotní rizika
spojená se zneužíváním návykových látek.
Poskytovatel: (nejblíže)
- LAXUS o.s., Okružní 699, Hradec Králové, ředitel sdružení, Mgr., Ing.Jiří
Staníček, tel. 495 715 404, 494 513 977;
• Krizová pomoc je terénní, ambulantní, ale i pobytová sociální služba určená osobám, které se
přechodně nacházejí v situaci ohrožení zdraví a života a nejsou schopny tuto situaci v daném
okamžiku řešit vlastními silami. Součástí krizové pomoci je také poskytování pomoci obětem
domácího násilí. Krizová pomoc vedle poskytnutí stravy či ubytování nabízí především socioterapii
a pomoc při vyřízení nezbytných osobních záležitostí.
Poskytovatel:
- pro matku s dítětem lze mimořádně využít „krizové lůžko pro matky s dětmi“ ve
Stacionáři sv. Františka, Farní charita RK, tel. 494 534 431 – ve spolupráci s OSZ
Městského úřadu RK;
- v nezbytných případech pomáhá o.s. Emauzy ČR – středisko Rychnov n.Kn. – „krizové
lůžko pro muže“, tel 774 774 991;

 Intervenční centrumpomoc intervenčního centra může být poskytnuta na základě oznámení Policie ČR, žádosti osoby
ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového
podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním
dozví. Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní, terénní
nebo pobytové. Služby IC jsou poskytovány bezplatně.
Poskytovatel:
- Intervenční centrum, Velké nám. 34, 500 03 Hradec Králové, Oblastní charita HK,
vedoucí IC Mgr. L. Chválová, tel. 495 530 033, 774 591 383;
e-mail: intervencni.centrum@hk.caritas.cz
• Nízkoprahová denní centra jsou určena osobám bez přístřeší a nabízejí pomoc se zajištěním
osobní hygieny, zajištěním stravy a vyřízením nezbytných osobních záležitostí.
Poskytovatel:
- v mimořádných případech zajišťuje o.s. Emauzy ČR - středisko Rychnov n.Kn.,
tel. 774 774 991;
• Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují zejména ambulantní služby pro děti
a mládež ve věku 6 až 26 let, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy (kriminalita,
drogy, alkohol apod.). Cílem služby je zejména nabízet smysluplné využití volného času,
pomoc v orientaci ve společenském prostředí a pomoc se změnou životního stylu, který je
ohrožuje.
Poskytovatel:
- Via Commoda o.s. - Centrum KAM, Komenského 39, Rychnov n.Kn.,
předseda o.s.
Libor Tichý, tel: 494 534 435
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Popis současné sociální služby v regionu - v současné době probíhá výběrové řízení na
poskytovatele, vyhlášené Městem Rychnov n.Kn.
• Noclehárny nabízejí osobám bez přístřeší možnost přenocování a podmínky pro osobní
hygienu.
Poskytovatel:
- v nezbytných případech pomáhá o.s. Emauzy ČR – středisko Rychnov n.Kn.,
tel. 774 774 991;
• Služby následné péče jsou určeny osobám trpícím chronickým duševním onemocněním nebo
osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu. Jejich cílem je
pomoc při zvládnutí běžných životních podmínek a prevence „recidivy“.
Poskytovatel: (nejblíže)
- LAXUS o.s., Okružní 699, Hradec Králové, ředitel sdružení, Mgr., Ing.Jiří
Staníček,
tel. 495 715 404, 494 513 977
- Péče o duševní zdraví, o.s., region Pardubice, Bělehradská 389, Pardubice
tel: 466 400 116

• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nabízejí rodinám s dětmi pomoc se zvládnutím
dopadů dlouhodobě krizové sociální situace rodiny nebo jejího člena.
Poskytovatel:
- OS Orion o.s., Panská 1493, Rychnov n. Kn., předsedkyně Pharm.Dr. Ilona
Mikušová, 494 530 079;
-

-

-

POSKYTOVATELÉ služeb souvisejících a navazujících:
Mateřské centrum Jája, Mírová 1487, Rychnov n.Kn., www.mcjaja.wz.cz;
koordinátorka pí. Monika Mizerová 737 342 159
Mateřské centrum Brouček,Klubovna - přístavba Zámečku VCES a.s., Solnice, na
doručování Okružní ul. 477, kontaktní osoba pí. Krassková, tel. 724 737 946-7;
Mateřské centrum Rampušáček, Horská 172, Rokytnice v OH, pí. Grunclová,
Dis,
tel. 737 615 851;

Popis současné sociální služby v regionu – základní údaje:

A. zařazení služby podle zákona o sociálních službách

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

B. poskytovatel služby

OS ORION

C. cíl služby

maximální podpora celých rodin dětí s handicapem – jejich integrace mezi zdravé
vrstevníky, smysluplné využití volného času, zlepšení jejich psychické i fyzické kondice

D. cílová skupina rodiny dětí s postižením ve věku 1 – 26 let (tělesné, mentální, kombinované a jiné zdravotní
postižení)
E. celková kapacita / využitelnost služby
v roce 2006

40 rodin

v roce 2007

45 rodin

v roce 2008

50 rodin

F. územní působnost služby

region Rychnov nad Kněžnou

G. náklady na zajištění služby

- 45 -

v roce 2006

596.000,-

v roce 2007

1.555.000,-

v roce 2008

2.267.000,-

H. finanční zdroje (obec, uživatelé, kraj, MPSV, další)
v roce 2006 příjmy od uživatelů 213.000,-, provozní dotace 50.000,-, Kraj a Město Rychnov 112.000,-,
dary 17.000,-, dotace EU 204.000,v roce 2007

příjmy od uživatelů 150.000,-, MPSV 500.000,-, Město Rychnov 96.000,-,Město Kostelec
26.000,-, Kraj 55.000,-, dotace EU 687.000,-, sponzorské dary 41.000,-

v roce 2008

příjmy od uživatelů, MPSV, Města,, Kraj, dotace EU, sponzorské dary

-

POSKYTOVATELÉ služeb souvisejících a navazujících:

A. zařazení služby podle zákona o sociálních službách –sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
B. poskytovatel služby

Mateřské centrum Jája

C. cíl služby

poskytování služeb na podporu fungující rodiny

D. cílová skupina

rodiče /prarodiče/ s dětmi předškolního věku

E. celková kapacita / využitelnost služby
v roce 2006

1 660 návštěv

v roce 2007

1 pololetí 948 návštěv

v roce 2008

asi 1 600 návštěv

F. územní působnost služby

Rychnovsko a okolí

G. náklady na zajištění služby
v roce 2006

309 721,50

v roce 2007

asi 310 000,-

v roce 2008

asi 320 000,-

H. finanční zdroje (obec, uživatelé, kraj, MPSV, další)
v roce 2006 315 169,- Kč, obec- 90 000,-Kč,kraj- 74 500,-Kč,MPSV-113 600,-Kč,sponzor – 6000,-Kč,
uživatelé 31 069,- Kč
v roce 2007

292 000,- Kč, obec-93 000,-Kč,kraj- 20 000,-Kč,MPSV- 173 800,-Kč,uživatelé asi 5 200,a více

v roce 2008

asi 320 000,-Kč, obec - 100 000,-Kč,kraj-20 000,-Kč, MPSV-190 000,-Kč,uživatelé asi
10 000,-Kč

A. zařazení služby podle zákona o sociálních službách – doplňková služba
B. poskytovatel služby – Občanské sdružení Brouček
C. cíl služby – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity
D. cílová skupina – rodiny s dětmi od 0 do 6 let a rodiče na mateřské a rodičovské dovolené
E. celková kapacita / využitelnost služby
v roce 2006

20 rodin/ 20

v roce 2007

30/30

v roce 2008

30/30

F. územní působnost služby - regionální
G. náklady na zajištění služby
v roce 2006 - 476 286,-Kč.
v roce 2007 – předpokládáme 300 000,-Kč.
v roce 2008 – cca 730 000,-Kč.
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H. finanční zdroje (obec, uživatelé, kraj, MPSV, další)
v roce 2006 – obce - 36500, sponzoři -8560,- ,uživatelé – 24580,-, členi sdružení - 7820,- kraj- 17000,MPSV- 104700,-, NROS 291233,v roce 2007 - obce – 68000,-, sponzoři – 10300,-,uživatelé – 15000,-, členi sdružení – 14677,-, kraj52000,- , MPSV – 264800,v roce 2008 - předpokládáme obec – 91476,-, sponzoři – 20000,-, členi sdružení - 14700,-, , kraj99030,-, MPSV- 504070,-

A. zařazení služby podle zákona o sociálních službách - § 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
B. poskytovatel služby – Mateřské centrum Rampušáček (občanské sdružení Rampušáček)
C. cíl služby – cílem činnosti sdružení je všestranná pomoc rodině a vytváření veřejného prostoru v obci,
který slouží rodičům na mateřské či rodičovské dovolené
D. cílová skupina – rodiče na MD či RD a jejich děti, jejich rodinní příslušníci apod.
E. celková kapacita / využitelnost služby
v roce 2006

20

v roce 2007

15

v roce 2008

10

F. územní působnost služby

obec Rokytnice v O. h. a okolí

G. náklady na zajištění služby
v roce 2006

10.000,-

v roce 2007

13.000,-

v roce 2008

10.000,-

H. finanční zdroje (obec, uživatelé, kraj, MPSV, další)
v roce 2006
v roce 2007
v roce 2008

7.000,- (5000 Kč od obce, 2000 Kč od uživatelů)
10.000,- (6000 Kč od obce, 4000 od uživatelů)
6.000,-

(obec)

• Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory nabízejí těmto
lidem pomoc při zvládnutí běžných životních situací tak, aby nedošlo k jejich ohrožení
sociálním vyloučením.
Poskytovatel:
- v současnosti není místní poskytovatel, očekáváme zřízení funkce
koordinátora
rehabilitace osob se zdravotním postižením“, jenž by tyto poskytovatele inicioval
k životu,podobnou náplň má KLUB SENIORŮ, který službu částečně supluje.
• Sociálně terapeutické dílny jsou poskytovány osobám se sníženou soběstačností z důvodu
zdravotního postižení. Účelem této služby je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování
pracovních návyků a dovedností prostřednictví sociálně pracovní terapie.
• Terapeutické komunity poskytují pobytové služby pro osoby závislé na návykových látkách
nebo i osoby s chronickým duševním onemocněním s cílem zbavit se závislosti a vytvořit
dobré podmínky pro začlenění do společnosti.
Poskytovatel:
- v regionu není poskytovatel, informace pro konkrétního zájemce poskytne LAXUS
o.s., Okružní 699, Hradec Králové, ředitel sdružení, Mgr., Ing.Jiří Staníček, tel.
495 715 404, 494 513 977
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• Terénní programy jsou realizovány s cílem vyhledávat osoby, které žijí rizikovým způsobem
života nebo žijí v sociálně vyloučených komunitách a pomáhat jim v minimalizaci rizik
spojených s tímto způsobem života a v začlenění do společnosti.
Poskytovatel: (nejblíže)
- LAXUS o.s., Okružní 699, Hradec Králové, ředitel sdružení, Mgr., Ing.Jiří
Staníček, tel. 495 715 404,494 513 977;
- OS Moje budoucnost, Pražská 259, 547 01 Náchod 1 – pomoc dětem z DD;
• Sociální rehabilitace má za cíl pomoc lidem k dosažení samostatnosti, nezávislosti
a soběstačnosti, a to rozvojem jejich schopností a dovedností a posilováním návyků
potřebných pro samostatný život. Služba je určena osobám se zdravotním postižením, ale
také osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením z jiného důvodu, například etnické
příslušnosti, chudoby, dlouhodobé nezaměstnanosti apod.
Poskytovatel:
- Pferda, o.s. – Kavárna Láry Fáry, Panská 79 ,Rychnov n.Kn. – předsedkyně Mgr.
Jana Štréglová, tel. 605 106 148;

Popis současné sociální služby v regionu – základní údaje:
A. zařazení služby podle zákona o sociálních službách:
B. poskytovatel služby:

Sociální rehabilitace

PFERDA – sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením

C. cíl služby: Vytvoření alternativy k běžnému zaměstnávání
D. cílová skupina: Osoby s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením
E. celková kapacita / využitelnost služby
v roce 2006: 17
v roce 2007: 20
v roce 2008: 20
F. územní působnost služby: Rychnov n. Kn.
G. náklady na zajištění služby
v roce 2006: 1.400.128,-v roce 2007: 1.768.000,-v roce 2008: 1.800.000,-H. finanční zdroje (obec, uživatelé, kraj, MPSV, další)
v roce 2006: 572.000,-- (Částka zahrnuje dotace od Krajského úřadu Královehradeckého kraje 350.000,--,
od města Rychnova n. Kn. 150.000,-- a Úřadu práce 72.000,--. Dalšími zdroji pro o.s. PFERDA jsou tržby
z prodeje služeb, za zboží, za provozování reklamy – 816.897,--, sponzorské dary a členské příspěvky
281.100,--.)
v roce 2007: 550.000,-- (Částka zahrnuje dotace z MPSV 350.000,-- a od města Rychnova n. Kn. 200.000,-), dotace strukturální fondy EU 300.000,--. Dalšími zdroji pro o.s. PFERDA jsou tržby z prodeje služeb, za
zboží,, za provozování reklamy – 663.200,-- , sponzorské dary a členské příspěvky 254.800,--.). Jedná se
pouze o odhad.
v roce 2008: 925.000,-- (Jedná se o odhad. Částka zahrnuje dotaci z MPSV 380.000,--,, od města
Rychnova n. Kn. 230.000,--, ostatních obcí 15.000,--, dotace strukturální fondy EU 300.000,--.) Dalšími
zdroji pro o.s. PFERDA jsou tržby z prodeje služeb, za zboží,, za provozování reklamy – 700.000,-- ,
sponzorské dary a členské příspěvky 175.000,--.). Jedná se pouze o odhad.
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6. Přehled zdrojů pro zajištění potřeb
Nyní využívané zdroje (finanční, lidské) – v souladu s Pravidly pro poskytování
smluvních příspěvků ze zdrojů města Rychnova n.Kn. jsou každoročně
poskytovány finanční příspěvky těm poskytovatelům, kteří zabezpečují potřeby
služeb našich občanů, ale i osob z území regionu.
S poskytovateli spolupracujeme při výměně informací o dotačních zdrojích –
MPSV ČR, OP RLZ, OP LZZ , úřady práce, krajského úřadu atp. – avizujeme nově
vyhlašované tituly dotací.
Při výběrových řízeních na obsazení volných míst ve „státní správě a samosprávě“
směrujeme uchazeče o zaměstnání z řad absolventů (a nezaměstnaných) do nestátních
neziskových organizací, kde získávají praktické zkušenosti a dovednosti v sociální práci
i jako pracovníci v sociálních službách. Tuto nabídku nabízíme jak úřadu práce, tak i VOŠ
sociálně právní v České Třebové.

Další možné zdroje (finanční, lidské)
Další zdroje bude nutno průběžně hledat a ověřovat v souvislosti s vyhlašování nových
dotačních řízení – MPSV, MMR, MŠMTV apod. a zejména pak zdroje z EU – např. OP
LZZ, Norské fondy, a to při zapojení zpracovatelských a administrujících agentur (CEP
HK, RDA Rychnov n. Kn.).
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7. Analýza potřeb
V souladu s ustanovením , čl. 7. - Revize komunitního plánu, z Komunitního plánu soc.
služeb dle minimálních kritérií Královéhradeckého kraje... bylo prováděno jeho vyhodnocení
Řídící skupinou KP SS za období 2005 i 2006.
Hodnocení KP SS za r. 2006 bylo jedním z východisek pro plánování rozvoje sociálních služeb
města a regionu Rychnova n.Kn., proto se stává nedílnou součástí i tohoto materiálu.

ZÁVĚR:
• Při zpracování hodnocení KP SS/2006 byly ve spolupráci s Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje stanoveny hlavní priority SS v tomto území. Tyto
priority jsou zahrnuty i do „Plánu rozvoje sociálních služeb v
Královéhradeckém kraji pro období 2007 – 2009“, schváleného v souladu se
zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Zastupitelstvem
Královéhradeckého kraje.

Dalšími zdroji poznatků, zakomponovaných v uvedeném hodnocení byly:
•
•

•
•
•
•

Studie k poskytování sociálních služeb pro obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatelstva na
území s působností Města Rychnov n.Kn. jako obce s rozšířenou působností.
Závěry Průzkumu sociálních potřeb obyvatelstva v Královéhradeckém kraji a úrovně
znalostí obyvatel o sociálních službách, zpracovaného v rámci partnerského projektu
Standardizace procesu KP SS na území Královéhradeckého kraje v r. 2006.
Metodiky pro plánování sociálních služeb v ČR, zpracovaných v rámci projektu MPSV ČR
„Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb“ – Skřičková Z. a kolektiv, MPSV.
Výstupy ankety na www.rychnov-city.cz ohledně úrovně znalostí a spokojenosti se
sociálními službami ve městě Rychnov n.Kn. v r. 2006.
Připomínky uživatelů SS, podané cestou zastřešujících spolků, organizací apod.
Zkušenosti z partnerského projektu s OPS o.p.s. HK „Standardizace procesu KP SS na
území Královéhradeckého kraje“ v období 2006-2007;

Zjištěné potřeby

Rozvojové téma – co vyžaduje zvýšenou pozornost a aktivitu?

Pro další rozvoj jsme zvolili téma DOMOVINKA - denní stacionář (pro seniory a zdrav. postižené
osoby)
Zvýšenou pozornost potřebuje, protože poptávka silně převyšuje nabídku, nestačí stávající
kapacita, časem bude nutno rozšířit i na týdenní pobyty.
Vnímáme u něho tato rizika: nutnost ústavní péče po zhoršení zdravotního stavu klientů
odliv uživatelů do ústavních zařízení (LDN, domovy pro seniory
apod.)
V minulosti už jsme učinili tyto kroky: v r. 2005 se již kapacita zvýšila na 8-10 míst, do
řešení zapojeno vedení města RK. V r. 2007 je zpracována studie a bude podána žádost
o investiční dotaci na MPSV ČR, a to za pomoci agentury RDA (Euroregionu Glacensis).
Další rozvojové priority nejsou v této době natolik akutní
– např. navýšení kapacity poskytovatelů osobní asistence se již daří v letošním roce,
rozšíření nízkoprahového zařízení KAM na komunitní centrum je podmíněno
zkvalitnění činnosti provozovatele, o.s. Via Commoda, snížil se počet aktuálních
žadatelek o umístění v azylovém domě pro matky s dětmi – proto se stalo hlavním
rozvojovým tématem rozšíření DOMOVINKY pro seniory a osoby zdravotně
postižené...neboť tato potřeba dlouhodobě stoupá!
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8. Rozvojové priority
V návaznosti na Vyhodnocení Komunitního plánu sociálních služeb za rok 2006 byly
přehodnoceny a zredukovány původní priority a opatření z r. 2004 následovně:

PRIORITY pro zajištění služeb *)
1. Denní stacionář DOMOVINKA RK - priorita I. (rozvojové
téma)

2. Osobní asistence dětí a mládeže – priorita II.1.
3. Nízkoprahové centrum pro mládež + komunitní centrum –
priorita II.2.
4. Azylový dům pro matky s dětmi v tísni – priorita III.
*) Vysvětlivka:

Priorita I. - prioritní podpora,
Priorita II. - podpora rozvoje,
Priorita III. – udržení úrovně.

Uvedené priority, opatření, aktivity a termínované úkoly, včetně finančního
zajištění k jejich realizaci byly a nadále budou na programu jednání Pracovních
skupin (A+B+C) i Řídící skupiny pro KP SS v r. 2007 a v dalších letech.

Ad A. Opatření na úseku preventivních, intervenčních a dalších aktivit.
1) Poradenství ve městě a regionu (obecné i specifické formy)
Hodnocení:

Závěr:

Díky smlouvě a ujednání mezi Městem RK s Centrem sociální péče a
služeb Hradec Králové, které od r. 2005 zaštiťuje rodinné
poradenství (dva psychologové) pro náš region, za finančního přispění
Města RK, Královéhradeckého kraje a MPSV ČR.
Občanská poradna RK při o.s. Agapé dosahuje standardně kvalitních
výsledků v činnosti – působnost dále rozšířila i v Kostelci n.O. a
Dobrušce.
opatření dále podporovat v zájmu udržení úrovně
Potřeba SS: trvalá.
Z:
vedoucí ŘS, ved. OSZ, zástupci NNO,
T:
2007 a dále
Financování: vlastní zdroje města RK + dotace MPSV ČR + KÚ KHK
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2) Azylové bydlení
Hodnocení:

•

V podmínkách Emauzského domu RK, provozovaného o.s. Emauzy ČR je
tato služba poskytována komplikovaněji díky současným dotačním
podmínkám
(poskytovatel
s celostátní
působností),
ale
díky
dojednávání s odbory SVZ MěÚ
jsou služby našim klientům
poskytovány. Smluvní příspěvek je poskytován městem RK i Diakonii
Broumov, kde poskytují azylové služby i ženám či partnerským párům.
Novým smluvním partnerem v této oblasti je pro město RK o.s. CEMA
Žamberk, provozující AD pro matky a s dětmi v tísni.

Projekt AZYLOVÉHO DOMU PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI byl zpracován včetně časového
harmonogramu kroků příslušných odborů MěÚ RK a vedení města. Záměr byl však přehodnocen
vzhledem k prodeji nemovitosti čp. 3, Jiráskova ul. (bývalá kasárna v RK). Tento záměr však
zůstal prioritou č. 1 ve „Strategii rozvoje mikroregionu Rychnovsko“, schválené 2.12.2004 jeho
valnou hromadou. Úkol sice ztratil na akutnosti díky smluvní spolupráci s o.s. CEMA

Žamberk-AD pro matky s dětmi v tísni a zejména zák. č. 135/2006 Sb,…vykázání
násilníka z domácnosti při domácím násilí, ale dlouhodobě je nutno jej řešit, jako
prevenci před nařízenou ústavní péčí ohrožených dětí.
Závěr:
opatření dále podporovat v zájmu rozvoje (priorita III.)
Potřeba SS: trvalá
Z:
vedoucí ŘS, ved. OSZ, členové PS i ŘS
T:
2007 a dále
Financování: nutno hledat dotační tituly a zdroje; z veřejných i
vlastních zdrojů města RK a obcí v regionu, KHK;

3) Protidrogová prevence
Hodnocení:

Závěr:

Město RK bude nadále podporovat smluvním finančním příspěvkem o.s.
Laxus HK (terénní a ambulantní programy) – i v r. 2006 proběhl
terénní program na území celého bývalého okresu RK;
dále
spolupracuje
o.s. Via Commoda a Zdravotním ústavem HK
(přednášková činnost, besedy na školách, průzkum kuřáctví na
základních školách v RK). V lednu 2007 byl schválen první Místní plán
protidrogové politiky Města Rychnova n.Kn. – umístěn na webu Města
RK – reagující na povinnosti obcí dle zák. č. 379/2005 Sb.
opatření dále podporovat
Potřeba SS: trvalá.
Z:
vedoucí ŘS,ved. OSZ, zástupci NNO,
T:
2007 a dále
Financování: vlastní zdroje města RK + dotace KHK, MPSV ČR

4) Komunitní centrum v návaznosti na Centrum pro mládež KAM
Hodnocení:

Závěr:

V Centru KAM občanského sdružení Via Commoda je naplňována jeho
funkce jako nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Volný prostor
zde nalézají i další iniciativy, či sdružení podobně zaměřená (příslušníci
Romské komunity, zastánci alternativního způsobu života, občané
ohrožení sociálním vyloučením apod.)
opatření dále podporovat v zájmu rozvoje- podmínkou je stabilizace
poskytovatele)
Potřeba SS: trvalá.
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Z:
T:
Financování:

vedoucí ŘS, předseda Via Commody, koordinátor ŘS
2007 a dále
vlastní zdroje města a obcí + dotace Krajský úřad KhK
+ MPSV ČR + ESF

5) Nové pracovní příležitostí se státní podporou (Úřad práce)
Hodnocení:

Závěr:

Ad B.

Město RK i další obce a města regionu ve spolupráci s Úřadem práce
RK zaměstnávávají řadu pracovníků na veřejně prospěšných pracech.
Úřad práce RK podporuje zaměstnávání obtížně zaměstnatelných osob
a skupin nástroji aktivní politiky zaměstnanosti (VPP, SÚPM, AM, atp.)
V roce 2006 byly v regionu spuštěny další podpůrné programy na
podporu nezaměstnaných osob do 25 let a nad 50 let věku, včetně
dalších skupin znevýhodněných občanů (CCSystems, Regionální
hospodářská komora SV )
opatření nadále podporovat.

Opatření v oblasti péče o starší a zdravotně postižené občany

1) Domácí ošetřovatelská péče
Hodnocení:

Závěr:

V uplynulém období působilo na území regionu 4 až 5 poskytovatelů
domácí ošetřovatelské péče. Sociální služby města RK, o.p.s. provozují
úspěšně domácí ošetřovatelskou službu, pro obyvatele DPS a v terénu
v Rychnově n.Kn. Zájem uživatelů – pacientů nadále trvá, otázkou je
podpora resortu zdravotnictví a zdravotních pojišťoven této efektivní
a dostupné službě, preventivně působící před nezbytnou ústavní péčí.
opatření dále podporovat

2) Aktivity sdružení, svazů a spolků specificky zaměřených na sociální služby
Hodnocení:

Osobní asistence zdravotně znevýhodněným dětem v předškolních i
školních zařízeních (ZŠ Kolowratská, MŠ Láň aj.) se řešila přes
Centrum pro zdravotně postižené HK. Jejich projekt však byl koncem
r. 2006 ukončen a zájem o poskytování osobní asistence (školní a
předškolní) projevilo OS ORION s novým projektem.
Raná péče - V regionu má své uživatele „Sluníčko“, středisko Oblastní
charity HK
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – OS Orion poskytuje
jako svoji další službu, sídlo .o.s. se podařilo získat v bezbariérovém
objektu v centru RK – Panská 1493;
Sociální rehabilitace – provozuje úspěšně s pozitivní odezvou laické i
odborné veřejnosti i uživatelů o.s. Pferda – kavárna Láry Fáry.
Realizuje se rovněž dlouhodobý projekt v o.s. Neratov.
Chráněné dílny – o.s. Neratov;
Nadále se však nedařilo optimálně koordinovat činnost subjektů podobně
zaměřených s ohledem na nedostatečné využívání společného zázemí.
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Závěr:

opatření nadále podporovat v zájmu dalšího rozvoje (OA…priorita II.)
Potřeba SS: trvalá.
Z:
vedoucí ŘS,ved. OSZ, zástupci NNO,
T:
2007 a dále
Financování: vlastní zdroje města RK a dalších měst i obcí+ dotace
MPSV ČR + dotace KÚ KHK + ESF;

3) Aktivizační programy pro seniory a ZTP.
Hodnocení:
Závěr:

probíhá průběžně v rámci programů v Klubu seniorů, Penzionů I. a II.,
opatření nadále podporovat

4) DOMOVINKA – DENNÍ STACIONÁŘ pro denní pobyt starších či zdravotně postižených
občanů
Hodnocení:

Závěr:

Pro
„Domovinku“ se v RK sice podařilo rozšířit prostory v r. 2005,
kapacita cca 10 klientů již pro velký zájem nestačí. Služba žádaná,
efektivní , potřebná – preventivně působící před ústavní péčí.
Domovinka je zřízena od začátku r. 2006 i v DPS Vamberk, rovněž
v Rokytnici
v OH mají zájem o zavedení této služby. S ohledem na
stoupající potřebu a poptávku po této službě v RK bude v r. 2007
zadáno projektové řešení na využití části prostor v budově na
Jiráskově ul. čp.2 v Rychnově n.Kn., včetně podání žádosti na MPSV
ČR a Krajský úřad Královéhradeckého kraje (Centrum evropského
projektování). Souběžně jednat s další klientkou DPS Anežka o
možnosti uvolnění bytu (0+1) k dočasnému rozšíření kapacity současné
Domovinky.
Z: ředitelka o.p.s. Soc. služby města RK.
Denní a týdenní stacionář sv., Františka, Farní charita RK – trvalá
poptávka po těchto službách ze strany rodičů zdravotně
znevýhodněných dětí (s mentálním postižením), služby s nadregionální
působností
opatření dále podporovat v zájmu rozvoje (DOMOVINKA-priorita I.)
Potřeba SS: trvalá.
Z:
vedoucí ŘS, ved. OSZ, kontaktní osoby ROK a Vamberk
T:
2007 a dále
Financování: vlastní zdroje města a obcí + provozní dotace KÚ
KHK, dalším zdrojem se od r. 2007 stává „příspěvek
na péči“ od uživatelů služby; MPSV, ESF…investice;

5) Rezidenční zařízení sociálních služeb - domov pro seniory – RK, ÚSP Rokytnice v OH
Hodnocení:

V Rokytnici v O.h. dochází, počínaje rokem 2007, k následujícím
změnám. Ústav sociální péče pro mentálně postižené ženy se
přejmenovává na „DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU“ a jako pobytové
zařízení bude rozdělen na Domov pro osoby se zdravotním
postižením (pro dospělé osoby s mentálním postižením) a Domov se
zvláštním režimem (pro dospělé osoby, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu chronického duševního onemocnění). V současné době probíhá
přestavba celého zařízení, stávající klientela byla přemístěna na
detašované pracoviště v ÚSP Opočno. Znovuzahájení provozu
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v novém zařízení je naplánováno na začátek října 2008.
Vybudování Domova pro seniory v RK – KÚ nechal vypracovat ověřovací studii využitelnosti
objektu v Oblastní nemocnici RK, resp. návrh na úpravy k dosažení požadované kapacity –
počátkem r. 2006 bylo dodáno k dalšímu jednání. ŘS by se měla tématem dále zabývat, s ohledem
na zákon o SS a protichůdné tendence v budování lůžkových kapacit rezidenčních zařízení.
Ověření zájmu o umístění v DD RK bude předmětem dalšího zkoumání ve spolupráci s KÚ KhK
v dalším období v rámci projektu „Standardizace KP SS na území KhK“
Závěr:
opatření dále podporovat
Potřeba SS:
trvalá.
Z:
vedoucí ŘS, ved. OSZ, kontaktní osoby
T:
2007 a dále
Financování:
dotace MPSV, MMR, KÚ KhK, zdroje Města RK;

Ad C. Náměty na opatření vyplývající z poptávky uživatelů a poskytovatelů
soc. služeb na území města jako ORP na další období.
1)
Opakovaně se objevuje narůstající požadavek na zavedení nočních služeb pro obyvatele
v domech s pečovatelskou službou. Přestože jde v našich podmínkách o nadstandartní službu,
podobné opatření by určitě umožnilo prodloužit pobyt našich klientů v DPS, bez nutnosti stěhovat
se do ústavního zařízení sociální péče.
- hodnocení: problematiku bude řešit až domov důchodců (domov pro seniory), popř.
týdenní stacionář pro seniory; na požadavky po službě lze individuálně doporučit mobilní
technologie„tísňové signalizace“;
2)
Vytvářet podmínky pro poskytování informací i zpětnou vazbu mezi uživateli,
zadavateli a poskytovateli soc. služeb, pravidelně informovat veřejnost o sociálních službách
v regionu a jejich stavu, rozvoji.
- hodnocení: Katalog poskytovatelů SS na Rychnovsku, Rokytnicku a Vamberecku je umístěn na
www.rychnov-city.cz v elektronické podobě – během r. 2006 docházelo ke změnám v adresáři,
tyto změny byly hromadně aktualizovány novým adresářem poskytovatelů SS v rámci projektu KP
SS během r. 2006 a vydány v brožuře „SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ V REGIONU
RYCHNOVSKA, ROKYTNICKA A VAMBERECKA“. V r. 2007 vydalo Občanské poradenské středisko HK,
o.p.s. okresní adresáře poskytovatelů sociálních (a navazujících) služeb.
3)
Podpora služeb, které navazují a spolupracují se službami sociálními např. doprava dětí
z regionu se zdravotním postižení do a ze škol, ústavní denní péče apod., poradenství specifické
i obecné, provozované členy svazů a spolků zdravotně postižených.
- hodnocení: v uplynulých 2 letech úspěšně provozuje tuto dopravu firma AUDISbus s.r.o., za
podpory Města Rychnova n.Kn. a Mikroregionu Rychnovsko - je v zájmu klientů tuto službu
podporovat i nadále, nutno zapojit další zdroje financování i z příslušných měst a obcí. Stejně tak
je žádoucí podporovat spolkovou činnost handikapovaných občanů v regionu.
- V této oblasti je významným přínosem činnost Mateřských center: Mája, o.s.,RK, Brouček
v Solnici i Rampušáček v Rokytnici v OH, které se věnují pomoci a aktivizaci maminek na MD
v klubech v rodinách. Federace potravinových bank Praha…potravinová pomoc osobám a rodinám
v nouzi v našem regionu (ve spolupráci s o.s. Emauzy ČR).
Závěr:
opatření dále podporovat
Potřeba SS: trvalá
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Z:
T:
Financování:

vedoucí ŘS, ved. OSZ, členové PS i ŘS
2007 a dále
nutno hledat dotační tituly a zdroje; z veřejných i
vlastních zdrojů měst a obcí v mikroregionu RK i KHK;

Hodnocení projednáno v pracovních skupinách v I. – IV. 2007 a schváleno v Řídící
skupině pro KP SS 24.5.2007.
Projednáno a doporučeno ke schválení v Radě města Rychnov n.Kn. dne 28.5.2007
(usnesením č. 203/07) a schváleno Zastupitelstvem města Rychnov n.Kn. dne 11.6.2007
(usnesením č.51/07)
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9. Cíle rozvoje sociálních služeb
Cíle pro jednotlivé priority:

Prorita I .
Denní stacionář DOMOVINKA RK- hlavní rozvojové téma r. 2007
Priorita I.
Cíl 1.a
Opatření 1.a.1

Opatření 1.a2

Podpora setrvání seniorů v jejich domácím prostředí a současně
pomoc pečujícím rodinám v jejich pracovním zapojení.
Do konce roku 2008 rozšíříme kapacitu denního stacionáře o 20
míst + 5 míst pracovních (pečovatelky).
Zajištění investiční dotace na rekonstrukci prostor části budovy
Jiráskova čp.2;
Z: zajistí Město RK, Správní rada o.p.s. + ředitelka o.p.s. Sociální
služby města RK / náklady: 8.500.000,- Kč ( MPSV ČR + město
RK)
Zajištění provozní dotace na provoz – dle termínu zahájení a reálné
kapacity.
Z: zajistí ředitelka a správní rada o.p.s (výše dle kalkulace na
reálné podmínky po rekonstrukci objektu – ve spolupráci
s agenturou RDA / Euroregionu Glacensis.

Opatření 1.a3

Rozšířením cílové skupiny (ZP, senioři nad 65 let) nabídne Farní
charita RK ve Stacionáři sv. Františka kapacitu pro 5 osob na
denní pobyt.
T: od I. 2008
Z: ředitelka FCH RK

Kontrola

v 6/2008 zkontroluje koordinátor/ka plánování, zda byly investice
a provozní prostředky zajištěny, kdy a v jaké výši.)

Priorita II.1.
Osobní asistence dětí a mládeže
Priorita II.1

Cíl I1.a

Opatření II .a.1

Budeme podporovat rozvoj osobní asistence dětem a mládeži
s postižením v předškolních a školních zařízeních v regionu
Rychnovska.
V roce 2007-2008 chceme rozšířit kapacitu osobních asistentů
na 20 asistentů (ze současných 16)
Zajištění kurzu osobní asistence pro 15 pracovníků sociální péče
v r. 2007 + 5 pracovníků v r. 2008
Z: zajistí OS Orion – dr. Mikušová v průběhu r. 2007-2008,
náklady 0 Kč- r. 2007 ze zdrojů (Prointepo HK), ÚP, dotace;
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Kontrola

V lednu 2008 zkontroluje koordinátor/ka plánování, zda bylo
opatření realizováno, za jakých nákladů.

Priorita II.2.
Nízkoprahové centrum pro mládež + komunitní centrum
Priorita II.2

Podpora rozšíření preventivních aktivit pro děti a mládež z města
a regionu, ohrožené sociálně-patologickými jevy v podobě
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM).
Cíl II.2.a
V r. 2008 rozšíříme kapacitu nízkoprahového Centra KAM
o další klubovnu s cílem vybudování „komunitního centra“ pro
práci s romskými dětmi, mládeží i dospělými o 1 klubovnu pro
10-15 osob.
Opatření II.2.a.1
Zlepšení provozních podmínek Centra KAM – možnost provozování
dvou oddělených kluboven ve stejný čas s odlišným programem
Z: vedoucí ŘS KPSS a vedoucí OSZ MěÚ RK ... až po odstranění
závad v činnosti o.s. Via Commoda, které centrum KAM t.č.
provozuje.
T: do 31.12..2007 - pokud dojde ke zkvalitnění činnosti o.s. Via
Commoda .
V opačném případě, pokud o.s. Via Commoda nezíská registraci
poskytovatele NZDM - úkol se odkládá na r. 2008.
V případě zajištění kvalitního poskytovatele NZDM – cestou výběrového řízení,
které vyhlásí zadavatel – Město Rychnov n.Kn. – T: do 31.12.2007.
1. zadání studie na rozšíření NZDM...Z: ved. ŘS KPSS...náklady cca 20.000.-Kč
2. podání žádosti o stavební úpravy stávajících prostor ZŠ Komenského č. 39 na
rozpočet města RK...cca 150.000.-Kč
Z: ved. OSZ M+Ú RK + ved. ŘS KPSS
T: 2008
3. podání žádosti o dotaci na provoz „komunitního centra KAM“ – nový
poskytovatel...na OP LZZ, popř. KÚ KHK, města a obce.
T: I.-III.2008

Kontrola

a) V prosinci
2007 zkontroluje koordinátor/ka plánování, zda byly
úkoly splněny.
b) Koncem r. 2007+ III. 2008 – koordinátor/ka ověří splnění úkolů, včetně
podaných žádostí a zajištěných financí na r. 2008.

Priorita III.
Azylový dům pro matky s dětmi v tísni
Priorita III.

Budeme podporovat služby sociální prevence pro osoby a cílové
skupiny, ohrožené sociálním vyloučením – azylové služby pro ženy
a matky s dětmi.

Cíl III.

Do roku 2008 budeme ověřovat potřeby cílové skupiny (ženy
a matky s dětmi v nouzi) ve spolupráci s Výborem pro rodinu
Zastupitelstva města Rychnov n. Kn.

Opatření III.a

Zlepšení informovanosti veřejnosti a zejm. žen a matek s dětmi
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o sociálních službách (preventivních, intervenčních), které jsou
k dispozici v regionu + ověření potřeb v rámci zadání nové
sociodemografické analýzy města a regionu Rychnova n.Kn.
Z: zajistí vedoucí ŘS a OSZ (2007-2008)/ náklady...součást
analýzy.
Opatření III.b

Na základě dotačního řízení měst a obcí podporovat finančními
smluvními příspěvky ty poskytovatele, kteří poskytují požadované
služby našim občanům (město, region)...
Náklady: 60 - 100.tis.Kč/rok.

Kontrola

V lednu 2008 zkontroluje koordinátor/ka plánování, zda bylo
realizováno a v jakém rozsahu.
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10. přehled zdrojů potřebných k zajištění cílů
Popis a kvantifikace zdrojů k zajištění cílů současných sociálních služeb ve městě a regionu:
regionu :
.......výpis ze „sumarizační tabulky“ – viz příloha.
A. náklady na zajištění služby
v roce 2006

98 778 292

v roce 2007

106 188 816

v roce 2008

113 575 795

B. finanční zdroje (obec/uživatelé/ kraj/ MPSV/ další)
v roce 2006

celkem
v roce 2007

Město RK

Obce

Uživatelé

8 058 870

3 363 199

18 141 718

v roce 2008

Město RK

Ostatní
8 551 273

Obce

Uživatelé

4 139 028

29 500 909

Kraj
9 953 827

MPSV
55 983 600

Ostatní
10 881 382

117 081 646
Město RK
7 057 200

celkem

MPSV
375 000

93 640 846
6 622 900

celkem

Kraj
55 150 786

Obce
4 509 476

Uživatelé
31 091 800

103 092 651
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Kraj
6 888 030

MPSV
45 297 165

Ostatní
8 248 980

11. Další postup v plánování sociálních služeb
Â harmonogram dalších kroků po schválení plánu
Pro další období 2007-2009 je nezbytné :
- udržovat akceschopné a otevřené řídící a pracovní skupiny pro KP
SS
- reagovat na podněty z řad uživatelů a poskytovatelů SS
- realizovat opatření z KP a ověřovat jejich aktuálnost
- pravidelně informovat veřejnost o dění v SS
11.1

harmonogram plnění cílů a opatření – viz rovněž u priorit a cílů…
úkol: výběrovým řízením obsadit prac. místo koordinátora rozvoje
Z:
T:

plánování soc. služeb města a regionu RK a zajistit jeho vzdělávání v návaznosti na projekt
OPS o.p.s. HK v období 2007-2008;
vedoucí ŘS KPSS a ved. OSZ MěÚ RK
nejpozději do 1.9.2007 (splněno)

11.2

plán další činnosti pracovních skupin
úkol: zvýšit akčnost pracovních skupin, včetně případné obměny členů PS;
Z:
vedoucí pracovních skupin + vedoucí řídící skupiny
T:
do 31.12. 2007

11.3

termín další aktualizace plánu
úkol: Provést vyhodnocení plánu rozvoje služeb (KPSS)
Z:
koordinátor rozvoje plánování SS
v souladu se zadáním ročních lhůt pro hodnocení plánu služeb bude tento dokument
T:
podroben hodnocení 1 x ročně v termínu dle zadání ŘS KPSS.

Prohlášení o spolupráci :
Budeme využívat všechny možnosti ke spolupráci s institucemi nebo lidmi, kteří mají
zájem podílet na naplnění našeho poslání.
Využíváme metodickou podporu a konzultace osoby, která není přímo zapojena do našeho
komunitního plánování – Mgr. Milan Šveřepa, koordinátor KPSS Královéhradeckého kraje.
• hledáme poučení ze svých úspěchů (co jsme udělali, že to vedlo k úspěchu);
• i neúspěchů (co bychom měli pro příště zlepšit).
Sdílíme své zkušenosti s ostatními, kdo se věnují nebo chtějí věnovat komunitnímu
plánování sociálních služeb.
Od r. 2007 je plně profesionalizována funkce koordinátora plánování rozvoje sociálních
služeb města a regionu Rychnova n.Kn.
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•

Vedoucí Řídící skupiny Komunitního plánování SS – PaedDr. Miroslav Richter, tel.
494 509 103; Miroslav.Richter@rychnov-city.cz

•

Kontaktní osoba Komunitní plánování SS – Bc. František Vogl, Městský úřad
Rychnov n.Kn., , tel. 494 509 400; Frantisek.Vogl@rychnov-city.cz

•

Koordinátorka komunitního plánování SS v regionu Rychnovska – Bc. Jitka
Hrnčířová,
Městský
úřad
Rychnov
n.
Kn.,
tel.
494 509 419;
Jitka.Hrncirova@rychnov-city.cz

Rychnov nad Kněžnou, září 2007

Projednáno v Zastupitelstvu města Rychnov n.Kn. dne 12.11.2007, schváleno
usnesením č. 81/07
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