
Sociální služby 

Přehled poskytovatelů sociálních služeb se sídlem na území města  

Diakonie ČCE, středisko Dvůr Králové nad Labem  
Posláním Diakonie Českobratrské církve evangelické - střediska ve Dvoře Králové nad Labem je 
pomáhat seniorům a lidem se zdravotním postižením naplňovat jejich základní lidské potřeby a 
podporovat je v aktivním způsobu života, pomáhat uživatelům při běžných aktivitách.   
Středisko kromě pečovatelské služby, nabízí služby denního stacionáře, kde si kladou za cíl zachování 
či zlepšení kvality života uživatelů-seniorů a poskytnutí úlevy pečujícím rodinám. V denním centru 
mají uživatelé zajištěnu stravu, hygienu a jsou zde podmínky pro aktivně trávený volný čas, 
přiměřeně zdravotnímu stavu uživatelů. Denní centrum mohou využívat osamělí senioři nebo senioři, 
kteří pro svůj věk nemohou žít zcela samostatně a rodina či blízká osoba se o ně může starat v jejich 
domácím prostředí jenom část dne. 
Domov pro seniory je určen pro uživatele s vysokou mírou závislosti na pomoci.  Cílem je vytváření 
podmínek pro aktivní a důstojný život seniorů, kteří se vzhledem k věku, nemoci nebo svému 
zdravotnímu postižení nacházejí v situaci, kdy již nejsou schopni samostatného života ve vlastní 
domácnosti a svojí situaci nemohou řešit jiným způsobem. Služba zahrnuje ubytování, stravování a 
poskytování nezbytné celodenní pomoci. 
Domov se zvláštním režimem – zde se jedná o pobytovou sociální službu poskytovanou v Domově 
Diakonie. Služba je poskytována na oddělení se zvýšenou péčí a je určena 10 uživatelům postižených 
demencí, kvůli které jsou zcela závislí na pomoci druhé osoby. Tuto pomoc již nelze zajišťovat v 
přirozeném domácím prostředí uživatele.  Cílem je vytvářet pro seniory s demencí důstojné prostředí, 
které respektuje jejich potřeby a podporuje jejich zachovalé schopnosti. Služba zahrnuje ubytování, 
stravování a poskytování nezbytné celodenní pomoci. Služba je určena převážně pro seniory, žijící na 
území Královéhradeckého kraje a je poskytována nepřetržitě po celý rok. 
Doplňkové a návazné služby -  středisko Diakonie je jednou z poboček České alzheimerovské 
společnosti. Cílem je zvýšit informovanost veřejnosti o Alzheimerově chorobě a nabízet pomoc a 
spolupráci rodinám pečujícím o člověka postiženého demencí. Zájemcům poskytujeme informace o 
možnostech péče o lidi s Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demencí. Zájemcům zapůjčují 
zdravotní a kompenzační pomůcky (např. polohovací postele, invalidní vozíky, chodítka apod.), které 
usnadňují postiženým a nemocným lidem pobyt v domácím prostředí. 
  

Název zařízení:   Diakonie ČCE, středisko Dvůr Králové nad Labem   

Zřizovatel:   Diakonie ČCE       

Poskytované služby Cílová skupina Kapacita Dosah služeb 

     - pečovatelská služba senioři a zdravotně postižení  
188 terénních + 8 ambul. 
uživatelů  Dvůr Králové n./L. a spád. obce 

     - denní stacionář senioři 10 uživatelů/den Dvůr Králové n./L. a spád. obce 

    - domov pro seniory senioři 23 lůžek Dvůr Králové n./L. a spád. obce 

    - domov se zvl. režimem senioři postižení demencí 10 lůžek Královéhradecký kraj 

Doplňující služby:    

    - půjčovna zdravotních a  
    kompenzačních pomůcek 

pečov. služba, středisko osob. 
hygieny a rodiny   Dvůr Králové n./L. a spád. obce 

                      

    - Ježkův dům Doubravice senioři a zdravotně postižení      

  
Farní charita Dvůr Králové nad Labem 
FCH se ve Dvoře Králové nad Labem rozvíjí již od roku 2004. Základním princem je vyhledávání 
jakékoliv nouze a snaha nalézt řešení jejího odstranění. Od počátku roku 2013 zajišťuje dlouhodobou 



podporu rodin s dětmi v náhradní rodinné péči. V rámci sociálně právní ochrany dětí je Farní charita 
pověřenou osobou, která uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče podle § 47b zákona č.359/1999 
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Tuto podporu poskytuje v Centru pro rodinu Klubko, kde nabízí 
odlehčovací služby, poradenství, doprovázení rodin v domácím prostředí a vzdělávání pěstounů.  
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka je určeno pro děti a mládež od 6 do 26 let, zařízení 
usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže Dvora Králové nad 
Labem.  
Občanská poradna poskytují bezplatně, nezávislé a diskrétní poradenství v oblasti právní, sociální, 
pracovně právní, bydlení, dluhové problematiky a mezilidských vztahů.  
Osobní asistence je určena pro handicapované osoby a seniory, služba je také poskytována dětem 
zdravotně postiženým ve školských zařízeních a osobám, které si nejsou schopny zajistit vlastními 
silami základní životní úkony.  
Sociálně terapeutické dílny Slunečnice jsou určeny pro  osoby s lehkým mentálním postižením, nebo 
středně těžkým mentálním postižením a s ním kombinovaným postižením ve věku od 16 let do 64 let 
v jejich snaze získat v přirozeném sociálním prostředí. Individuálně rozvíjí a prohlubuje získat 
uplatnění v přirozeném sociálním prostředí. Individuálně rozvíjí a prohlubuje pracovní a sociální 
návyky a dovednosti a tím zvyšuje soběstačnost osoby, aby mohla žít co nejsamostatnějším životem. 
Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi Labyrint nabízí podporu a pomoc rodinám s dětmi, 
které jsou ohrožené nebo stižené sociálním vyloučením. Služby jsou ambulantní i terénní a pomáhají 
členům rodin zmírnit dopady své nepříznivé situace a získávat potřebné kompetence k jejímu 
zvládnutí.  
 
 

Název zařízení:   Farní charita Dvůr Králové nad Labem     

Zřizovatel: Biskupství Královéhradecké     

Poskytované služby Cílová skupina Kapacita Dosah služeb 
- sociálně terapeutické 

dílny                  
       postižení mentální (lehké až 
středně těžké + postiž. kombinované     20 uživatelů/den Dvůr Králové n./L. a spád. obce 

        

- odborné soc. poradenství 
(občanské poradny) 

osoby v krizi s rizikovým způsobem 
života 1 uživatel (okamž.kapac.) Dvůr Králové n./L. + spád. obce 

      - osobní asistence 

zdrav postižené děti, osoby 
neschopné si vlastními silami zajistit 

základní životní úkony 
  13 uživatel/den Dvůr Králové n./L. a spád. obce 

        

- sociálně - aktivizač. služby 
 

(ambulantní i terénní)  
 rodiny s dětmi ohrožené, stižené  

sociálním vyloučením 

50 uživat. ambul./den 
25 uživat./terén 

 Dvůr Králové n./L. a spád. obce 

              
- nízkoprahová zařízení pro 

děti a mládež                              děti     25 uživatelů/den Dvůr Králové n./L. a spád. obce 

Další služby    

     - centrum pro rodinu podpora rodin s dětmi v náhradní péči             49 rodin Dvůr Králové n./L. a spád. obce 

 
 
 
MISERICORDIA, o.p.s. 



Sociální rehabilitace pomáhá získat klientům potřebné kompetence ke zvládnutí své nepříznivé 
situace a dosáhnout co nejvyšší možné míry samostatnosti a nezávislosti prostřednictvím rozvoje 
specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem běžných a nezbytných činností.  
Jako další službu společnost Misericordia nabízí i možnost výkonu alternativního, čili možnost 
odsouzeného odpracovat si svůj trest, vlastní aktivitou odčinit své trestné jednání. Úspěšně vykonané 
obecně prospěšné práce přinášejí prospěch společnosti.  
 

Název zařízení:   MISERICORDIA, o.p.s.  - Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství  

Zřizovatel:       

- sociální rehabilitace    
10 ambulan. +   

2 terén 
 Dvůr Králové n./L. a spád. obce 

 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem – příspěvková organizace města 
Posláním pečovatelské služby je umožnit lidem, kteří patří do cílové skupiny poskytovatele a jsou 
v nepříznivé sociální situaci, setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí a žít způsobem, na 
který byli dosud zvyklí. Pomáhají osobám se sníženou soběstačností, které potřebují pomoc 
s domácností, nebo s péčí o sebe – seniorům, zdravotně postiženým spoluobčanům všech věkových 
kategorií, rodinám s dětmi. Cílem pečovatelské služby je umožnit uživatelům zachovat si 
v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života bez nutnosti odcházet do zařízení 
pobytových sociálních služeb, případně odchod oddálit, dále posilovat sociální začleňování 
uživatelů a umožnit důstojné dožití v domácnosti. Cílovou skupinou pečovatelské služby jsou 
dospělí (18-64 let) a senioři (od 65 let), kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby a tuto pomoc jim nezajistí rodinní příslušníci ani jiné osoby nebo osoby ve stejném věkovém 
rozpětí, kterým pečovatelská služba může zajistit v součinnosti s rodinou, ošetřujícím lékařem, či 
dalšími pomáhajícími organizacemi a rodiny s dětmi (do 18 let věku dítěte), tj. rodič/rodiče, či 
dítě/děti se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a současně 
se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a tuto pomoc jim nezajistí rodinní příslušníci ani jiné 
osoby.     
Středisko osobní hygieny  - jedná se o ambulantní poskytování pečovatelské služby, tzn., že uživatel 
za službou dochází, neprovádí se tedy v jeho domácnosti. Jedná se o službu, která je poskytovaná 
v rámci pečovatelské služby. Pečovatelská služba v SOH poskytuje koupele a pedikúry osobám, které 
potřebují pomoc druhé osoby, nebo mají doma nevyhovující podmínky. Služby se poskytují na 
základě smlouvy o poskytování pečovatelské služby. 
Uživatel se může dopravit sám, nebo s pomocí svých blízkých, nebo mu doprovod zajistí Pečovatelská 
služba. Pro přepravu imobilních uživatelů používá organizace služební vozidlo Renault Traffic se 
zvedacím zařízením a vozidlo Citroën Berlingo se speciálně upravenou sedačkou u spolujezdce řidiče. 
 
Azylový dům 
Azylový dům s názvem Dům Žofie poskytuje pomoc a podporu osobám, které se nacházejí 
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, a to od 18 let věku a s trvalým bydlištěm ve 
Dvoře Králové nad Labem a v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Dvůr Králové 
nad Labem. Tuto službu poskytuje Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem již od roku 
2010, jde o ubytování mužů o kapacitě 6 pokojů a 10 lůžek. Jeden z pokojů je určen převážně pro 
uživatele pohybující se na invalidním vozíku, vstup do budovy je bezbariérový. Služba je provozována 
v objektu bývalé DPS v Bezručově ul. 1006, v přízemí objektu, které bylo zrekonstruováno na náklady 
města. Cílem služby je pomoc osobám bez přístřeší řešit situaci vlastními silami, poskytovat 



ubytování na přechodnou dobu a zajišťovat pomoc a podporu v návratu zpět do běžného způsobu 
života.  
 
Noclehárna 
Od listopadu 2013 poskytuje DPS ve stejném objektu i  objektu i noclehárnu pro osoby bez přístřeší a 
které jsou soběstačné v základních úkonech péče o vlastní osobu. Zřízení této nové sociální služby se 
uskutečnilo na základě tíživé situace některých spoluobčanů. Cílem služby je umožnění uživatelům 
přenocování v důstojných podmínkách, provedení základní hygieny, zajištění jídla a čistého oblečení. 
Dále aby uživatelé získali základní informace o tom, jak mohou řešit svou nepříznivou situaci a 
zároveň byli motivováni k využívání dalších služeb, které potřebují pro dosažení sociálního začlenění.   
Provozní doba je od 1. listopadu do 31. května s kapacitou 7 lůžek.  
 

Název zařízení:   Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem   

Zřizovatel:  město Dvůr Králové nad Labem     

Poskytované služby Cílová skupina Kapacita Dosah služeb 

 -  pečovatelská služba 

senioři, dospělí se sníženou soběstačností,   se 
zdravot. postižením, rodiny s dětmi, jejichž 
rodiče nemohou zabezpečit péči pro vážné  
nedostatky 190 terénních uživatelů 

Dvůr Králové + spád. 
obce 

 - azylový dům 

osoby, které se nacházejí v nepříznivé 
sociální situaci se ztrátou bydlení 10 uživatelů   

 - noclehárna  osoby bez přístřeší         7 uživatelů/den 
Dvůr Králové + spád. 
obce 

 Služby v rámci PS   7 uživatelů/den   

  SOH občani s těžkými pohybovými potížemi   

 

Domov důchodců, Roháčova 2968, Dvůr Králové nad Labem 
Domov důchodců poskytuje uživateli takovou míru podpory v jeho nepříznivé situaci, kterou 
skutečně potřebuje a zároveň naplňuje jeho individuální potřeby a přání. Snahou je vytvoření 
skutečného domova pro seniory, který umožní prožít uživateli důstojné stáří. Cílovou skupinu tvoří 
senioři od 65 let, kteří sami, s rodinnými příslušníky či jinou vhodnou sociální službou nejsou schopni 
zvládnout běžné denní činnosti. Jednou ze služeb, které jsou nabízeny, jsou i aktivizační činnosti, 
které vyplňují volný čas uživatelů, zaměřují se na zájmové činnosti, kterým se uživatelé chtějí 
věnovat a které umožňují uživatelům zlepšit či upevnit stávající motorické, psychické a sociální 
schopnosti a dovednosti a mají vliv na upevnění, či obnovení kontaktu s přirozeným sociálním 
prostředím v Domově. Jsou to činnosti volnočasové (keramika, ruční práce, malování, vaření), 
společenské, kulturní a vzdělávací (kavárnička, aktivity na zahradě, promítání filmů, přednášky, 
kulturní vystoupení, výstavy, maškarní bál, mikulášská nadílka, výlety), cvičení paměti a koncentrace 
(kvízy, hry), sportovní (šipky, kuželky aj.)   
 

 Název zařízení:   Domov důchodců     

Zřizovatel:  Královéhradecký kraj     

Poskytované služby Cílová skupina Kapacita Dosah služeb 

 - trvalý pobyt v DD  
senioři, kteří nejsou schopny zvládnout běžné 
denní činnosti            80 lůžek 

Královéhradecký kraj + celé  
území PO3 

 
 
 
 



Domov sv. Josefa, Žireč 1, Dvůr Králové nad Labem 
Domov svatého Josefa je nestátní zdravotnické a sociální zařízení, které zajišťuje lidem nemocným 
roztroušenou sklerózou (RS) podmínky pro důstojný život, a to jak samotnou komplexní péčí v 
Domově, tak poskytováním poradenských služeb ohledně domácí péče a RS, stejně jako půjčovnou 
pomůcek pro snadnější život se zdravotním postižením. Služby zajišťuje Oblastní charita Červený 
Kostelec.  
Domov sv. Josefa poskytuje nemocným roztroušenou sklerózou tři různé typy pobytů: zdravotní, 
trvalý a odlehčovací. V areálu Domova se nachází také tzv. Dům v Zahradě, který zastřešuje dva 
chráněné byty. I toto chráněné bydlení je určeno pro lidi, kteří trpí roztroušenou sklerózou, a jejich 
doprovázející osoby.  
Zdravotní pobyt je zaměřen na nácvik sebeobsluhy a soběstačnosti, je zajištěna nepřetržitá zdravotní 
péče, důraz se klademe na individuální přístup ke každému člověku.   
Odlehčovací služba  je určena  pro uživatele, o které pečuje rodina po převážnou část roku, uživatelé 
jsou udržování v jejich přirozených rodinných a přátelských vazbách, v udržování společenských, 
kulturních a sportovních aktivit podle individuálních zájmů a možností jednotlivých klientů. 
Maximální délka pobytu je 1 měsíc, nebo dle kapacity zařízení.  
Domov svatého Josefa je v České republice jediné zařízení svého druhu, proto se Domov snaží 
podporovat tyto nemocné v jejich vlastním prostředí půjčováním kompenzačních pomůcek a 
zajišťováním poradenství. 
 
 

Název zařízení:   Domov sv. Josefa 

Zřizovatel:  Diecézní charita Hradec Králové     

Poskytované služby Cílová skupina Kapacita Dosah služeb 

 - zdravotní, trvalé          lidé s roztroušenou sklerózou     28 a 14 uživatelů  celá ČR  

-  odlehčovací pobyty         lidé s roztroušenou sklerózou  7 uživatelů  celá ČR  

 - chráněné bydlení           lidé s roztroušenou sklerózou 2 byty   

 - sociální poradenství       celá ČR  

Další služby    

 - půjčovna kompenzačních 
pomůcek 

     celá ČR  

 

Sociální služby poskytovatelů se sídlem mimo Dvůr Králové nad Labem, které jsou 
využívány občany města 

Občané města mohou využít i sociálních služeb RIAPS Trutnov, který v současné době na území 
města nabízí tři služby - sociální poradenství, sociální rehabilitace a kontaktní centrum, 
provozovatelem je Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov. 
Sociální poradenství je poskytováno na detašovaném pracovišti (Preslova 449, DKnL) a jedná se o 
systematickou terapeutickou práci, která probíhá v několika sezeních. Cílovou skupinou jsou rodiny 
s dětmi, oběti domácího násilí, osoby v krizi a partneři řešící vztahové problémy.  
Sociální rehabilitace je poskytována dospělým s duševním onemocněním, poskytuje se poradenství, 
pomoc při vyřizování na úřadech, doprovod, lze zprostředkovat skupinovou terapii.  
Kontaktní centrum – služba je určena pro osoby závislé a závislostí ohrožené, zejména injekční 
uživatelé a osoby, které užívají návykové látky dlouhodobě a kterým je jiný typ služby vnímán jako 
vysokoprahý, nedostupný či k němu nemají důvěru. Kontaktní centrum nabízí pravidelné terénní 
služby ve středu od 14.00 do 17.00 hod. Poradenství na „staré poliklinice“ (Preslova 449, DKnL) 
využívají i rodiče. Zde je možnost testování na infekční choroby. 
 

http://www.domovsvatehojosefa.cz/roztrousena-skleroza.html
http://www.domovsvatehojosefa.cz/pujcovna-a-poradna.html
http://www.domovsvatehojosefa.cz/pujcovna-a-poradna.html
http://www.domovsvatehojosefa.cz/pujcovna-a-poradna.html
http://www.domovsvatehojosefa.cz/roztrousena-skleroza.html
http://www.domovsvatehojosefa.cz/zdravotni-pobyt.html
http://www.domovsvatehojosefa.cz/trvaly-pobyt.html
http://www.domovsvatehojosefa.cz/odlehcovaci-pobyt.html
http://www.domovsvatehojosefa.cz/chranene-bydleni.html
http://www.domovsvatehojosefa.cz/pujcovna-a-poradna.html
http://www.domovsvatehojosefa.cz/pujcovna-a-poradna.html


V současné době v našem městě chybí okamžitá pomoc lidem např. sociální rehabilitace, následná 
péče, obdobně jako působí Péče o duševní zdraví, odborná lékařská péče psychologická a 
psychiatrická, při akutním problému je nedostatečná kapacita a dlouhé objednací doby na odborné 
vyšetření či poradenství.  
Z výše popsaných důvodů Městský úřad Dvůr Králové nad Labem zřídl v roce 2014 pozici 
psychologa. Mgr. Mládková působí jako psycholog pro základní a mateřské školy zřizované městem 
a jako psycholog pro oblast sociálně – právní ochrany dětí, jejíž činností je specializovaná práce s 
dětmi, jejich zákonnými zástupci a osobami, které mají dítě v náhradní rodinné péči ve spolupráci se 
sociálními pracovníky zajišťujícími sociálně – právní ochranu dětí a dalšími spolupracujícími subjekty.  
 
 
Ústav sociální péče Hajnice – barevné domky, Hajnice 46, Hajnice 
poskytuje pobytové sociální služby lidem s mentálním postižením formou chráněného bydlení, 
domovem pro osoby se zdravotním postižením a formou týdenního stacionáře. Obyvatelé si 
v domácnostech s asistencí sami zajišťují nákupy potravin, přípravu stravy, úklid a praní. Péči o 
domácnost a o svou osobu realizují obyvatelé po práci i o víkendech. Obyvatelé žijí běžným denním 
režimem, pracují v chráněných dílnách.  Obyvatelé s velkým stupněm postižením využívají terapie 
v multismyslových místnostech, nebo externě.  
 
Středisko rané péče Sluníčko, Ulrichovo náměstí 733, Hradec Králové 
poskytuje odbornou pomoc a podporu rodinám s dítětem do 7 let se speciálními potřebami z důvodu 
zdravotního postižení nebo ohrožení vývoje, způsobeného okolnostmi – komplikovaným nebo 
předčasným porodem, nízkou porodní váhou, sníženou dovedností nebo schopností rodiny pečovat o 
dítě. Poskytovatel je Oblastní charita Hradec Králové. 
 
Most k životu o.p.s., Šikmá 300, Trutnov 3  
poskytuje azylové bydlení pro matky s dětmi, obětem domácího násilí, rodinám s dítětem/dětmi. 
Cílem je poskytnutí pomoci, která nevede k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé 
sociální situace, ale posiluje sociální začleňování uživatelů, přispívá k vyřešení krize. Služba je určena 
převážně pro Trutnovsko, v případě volné kapacity lze přijmout žadatelku i z jiného regionu.  
 
Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o.p.s., Milady Horákové 504, Hradec 
Králové 
poskytuje osobám se sluchovým postižením informace, které pomohou překonávat důsledky 
sluchové vady a dosáhnout větší míry samostatnosti. Nabízí sociální služby, odborné sociální 
poradenství a tlumočnické služby, zapůjčuje kompenzační pomůcky, čištění sluchadel, prodej 
příslušenství.  
 
TyfloCentrum Hradec Králové, Okružní 1135/15, Hradec Králové  
se snaží motivovat občany s těžkým zrakovým postižením k samostatnému životu, poskytuje 
informace, odbornou i praktickou pomoc při řešení různých problémů, zajišťuje návaznost dalších 
sociálních služeb, rehabilitaci atd.  
 

Služby související se sociální oblastí 

Mimo organizace poskytující sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
v platném znění, působí v našem městě další organizace, jejichž činnost se sociální oblastí úzce 
souvisí. Jedná se především o spolky a svazy. Tyto subjekty provozují veřejně prospěšnou činnost 
určenou občanům, kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci či občanům pomáhají smysluplně 
trávit volný čas, zajišťují aktivizační činnosti apod. 

  



Jedná se tyto organizace: 

Mateřské centrum Žirafa, o.s.    
Sídlo:  
náměstí T. G. Masaryka 2 

54401 Dvůr Králové nad Labem 

 

 Mateřské centrum Žirafa slouží matkám a dětem předškolního věku. Dětem poskytuje 
kontakt s vrstevníky a aktivní trávení volného času. Je zde nabízena velká škála podnětů, 
které příznivě ovlivňují a utvářejí osobnost a děti si přirozenou cestou zvykají na nové 
prostředí, nové děti, učí se automaticky dělit a s ostatními si předávají své dovednosti a 
zvyky. Úkolem centra je maximálně podporovat maminky na mateřské dovolené v aktivní 
práci s dětmi, vedení rodičů k tomu, aby při výchově dětí motivovali a podporovali 
k aktivnímu trávení času.  

Královédvorská Arnika   
Sídlo:  
Doubravice 94 
544 51 Doubravice 
 

 Cílem organizace je formou dobrovolnické činnosti zpříjemnit a ulehčit život lidem 
s roztroušenou sklerózou a seniorům způsobem aktivního využití volného času. Dobrovolníci 
klienty navštěvují, povídají si s nimi, předčítají jim, pomáhají s vyřizováním korespondence, 
asistují při zájmových a rehabilitačních činnostech, doprovází klienty při vycházkách do 
města, navštěvují s nimi divadelní představení, koncerty a společenské akce. Zároveň i 
připravují vlastní kulturní a zábavné programy pro obyvatele sociálních a zdravotnických 
zařízení.  

 
  

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., 

Okresní organizace SPMP ČR v Trutnově       
Sídlo:  
Klazarova 968 
544 01 Dvůr Králové nad Labem 
 

 Cílem společnosti je poskytovat rodičům, dalším rodinným příslušníkům i odborníkům 
příležitost ke sdružování a tím i možnost, aby společnou činností přispívali k zajištění a 
prohloubení podpory lidem s mentálním postižením – poskytovat pomoc v oblastech 
právních, sociálních a pedagogických, seznamovat veřejnost s povahou mentálního postižení, 
odstraňovat předsudky a nesprávné představy o vývojových a pracovních možnostech takto 
postižených osob. Pořádají se akce zaměřené na integraci lidí s mentálním postižením do 
společnosti. 

 
 

Svaz diabetiků ČR,        

Územní organizace Dvůr Králové nad Labem 
Sídlo:  
5. května 2195 
544 01 Dvůr Králové nad Labem 
 



 Spolek se zaměřuje na osoby nemocné diabetem, kterým poskytuje služby v podobě 
rehabilitace, plavání, zdravotně výchovné činnosti, edukace a rekondice. Zaměřuje se 
především na potřeby diabetiků v rámci pohybových aktivit, zdravotně výchovných akcí a na 
prevenci.  

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s.   

Základní organizace Dvůr Králové nad Labem   
Sídlo:  
Slunečná 2170 
544 01 Dvůr Králové nad Labem 
 

 Cílem svazu je vyrovnat se se zdravotním postižením a naučit se s ním plnohodnotně žít. U 
seniorů se snaží, aby nezůstávali sami a začleňovali se do dění okolo sebe. Pořádají se různé 
akce – ozdravné pobyty, plavání, cvičení v bazénu, návštěvy divadla, posezení, tanec. 
Zabezpečují se rovnocenné životní podmínky zdravotně postiženým a seniorům. 
 

 

Klub důchodců v Sadové   
Sídlo:  
Sadová 2755 
544 01 Dvůr Králové nad Labem 
 

 Cílem klubu je aktivizovat seniory, aby smysluplně trávili svůj volný čas bez pocitu 
osamělosti. Klub pořádá pravidelná setkávání seniorů, organizuje výlety, návštěvy kulturních 
zařízení, hradů, zámků. Setkávání probíhá jednou týdně, a to každé úterý.  

Klub důchodců Žireč   
Sídlo:  
Žireč 5309 
544 04 Dvůr Králové nad Labem 
 

 Cílem klubu je sdružovat občany obce v seniorském věku za účelem smysluplného trávení 
volného času. Setkávání členů probíhá jednou týdně, organizují se zájezdy s různou 
tématikou, zajišťují se prezentační akce se zdravotní tématikou, spolupracuje se s Domovem 
sv. Josefa a Českým svazem chovatelů ZO Žireč.  

 

 Křesťanská psychologická poradna   
Sídlo:  
Štefánikova 1207 
544 01 Dvůr Králové nad Labem 
 

 Cílem poradny je řešení mezilidských vztahů, ztráta smyslu života, životní orientace, podpora 
v životních rozhodnutích, při náhlých nebo náročných životních událostech. Nabízí možnosti 
pracovní terapie, zapojení do společenství, skupinová sezení, kontaktování sociální sítě, 
doprovázení v období po návratu z léčebny apod.  

 
Sociální bydlení 
Sociální bydlení v Česku, jehož zákonná úprava je plánována od ledna 2017, by mělo mít tři stupně. 
Potřební v tísni by podle své situace měli mít možnost získat krizové bydlení, sociální byt nebo 
dostupný byt. Tyto tři formy sociálního bydlení by měly poskytnout obce.  



Připravovaný návrh zákona o sociálním bydlení, reaguje na problematiku lidí, které jsou ohrožené 
ztrátou domova, vyloučené sociální skupiny, seniory apod. Sociální bydlení je totiž komplexní otázka, 
která zasahuje do řady oblastí života společnosti.     
Koncepce zákona se věnuje hlavním skupinám ohroženým ztrátou bydlení a zavádí tzv. třístupňový 
systém bydlení: první forma je tzv. krizové bydlení – by mělo být „něco mezi noclehárnou a azylovým 
domem“ tj. pouze dočasné řešení pro ty nepotřebnější, kteří takřka nemají střechu nad hlavou, nebo 
bydlí v nevyhovujících podmínkách, dále pro osoby či rodiny, které dávají na přiměřené bydlení přes 
40 procent svých příjmů – přednostně pro samotné seniory, postižené, samoživitele či mladé po 
odchodu z dětských domovů.  V krizovém bydlení by se mělo strávit maximálně 6 měsíců a po celou 
dobu využívat sociální práci a snažit se odrazit ode dna. Druhou formou je tzv. sociální bydlení (byt) – 
je určeno pro osoby či rodiny, které přiměřené bydlení mají a rády by v něm zůstaly, ale nestačí jim 
na ně příjem – možnost získat dávku na bydlení na dorovnání nájmu. Je to forma jednoduššího 
bydlení s nižším standardem, kde bude také platit podmínka dodržování určitých pravidel a využívání 
sociální práce – obec by s člověkem uzavírala smlouvu na dva roky, jedenkrát ročně by se příjem 
rodiny posuzoval, pokud by se zvýšil, bylo by možné zvýšit nájem. Poslední formou je dostupný byt, 
který již připomíná normální nájemní bydlení – jen s tím rozdílem, že nájemné v těchto bytech bude 
zvýhodněné oproti tržnímu nájemnému obvyklému v daném místě. Cílem je, aby si lidé mohli 
postupně najít vlastní bydlení nebo bydlení za tržní nájemné. Senioři a lidé se zdravotním postižením 
budou moci v těchto dostupných bytech zůstat trvale, pokud se jejich příjem výrazně nezmění.   
V případě schválení tohoto zákona bude jednáno o rekonstrukci dalších dvou pater uvedeného 
objektu (Dům Žofie), aby bylo zajištěno sociální bydlení formou dostupného bydlení 
s poskytováním sociální práce s ubytovanými. Dále se nabízí možnost dům s pečovatelskou službou 
v ul. Sadová přetransformovat na sociální bydlení pro seniory. Stále větší počet seniorů se nachází 
v nepříznivé sociální situaci, řeší dluhy, exekuce, drahé nájemní bydlení apod.  
 
Obec bude mít povinnost tvořit určité procento (podíl není zatím určen)dostupného bydlení a 
sociálního bydlení. Na výstavbu tohoto bydlení lze využít peníze z EU, na zařízení a provoz krizového 
bydlení mohou obce využít i byty neziskových organizací, církví a soukromníků – uzavření dohody – 
lidé v sociálním bydlení budou mít nižší nájem a mohou na nájemné dostávat i dávky, které zaplatí 
obci jako pronajímateli.  
 Druhou a třetí formu bydlení by měla být zajištěna obcí - Sociální byt obec zajistí formou 
zkolaudovaného prostoru k trvalému bydlení se s níženým standardem a dostupný byt obec zajistí 
formou zkolaudovaného prostoru s běžným standardem.   
  

Současná situace možností bydlení pro sociálně slabé osoby ve Dvoře Králové nad Labem 

Město Dvůr Králové nad Labem nabízí možnost získání městského bytu v tzv.  obálkové metodě 
nebo podání žádosti o byt v mimořádně tíživé sociální situaci.  Nájemné v městských bytech je nižší 
než v komerčních a činí u bytů v obálkové metodě 63 Kč za m2, a u bytů v mimořádně tíživé sociální 
situaci je 42 Kč za m2. Vnitřní předpis města č. 7/2014 Pravidla pro hospodaření s byty v majetku 
města Dvůr Králové nad Labem. 

Dům sv. Faustyny, Štefánikova 1207, Dvůr Králové nad Labem  
Služby Domu sv. Faustyny byly zahájeny na sklonku roku 2014, je zde zajišťováno podporované 
bydlení (ubytování) pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení – věk, zdravotní stav, nebo 
sociální okolnosti jejich života. Cílovou skupinou je osoba v nepříznivé sociální situaci, která pobírá 
opakované sociální dávky v hmotné nouzi nebo osoby s nízkými příjmy, nebo její průměrný měsíční 
příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek 
průměrné měsíční mzdy. Osoba musí také doložit, že žije/žila v sociálně vyloučené lokalitě, její rodině 
hrozí, nebo bylo provedeno odebrání dítěte do ústavní výchovy z důvodu nevyhovujícího bydlení, žije 



v jiné tíživé situaci (po plnoletosti opouštění ústavní výchovné zařízení, náhradní rodinnou péči, 
ukončení resocializačního programu, opouštění azylového domu, domu na půl cesty, statut uprchlíka)  
Obvykle se cena pohybuje kolem  4100Kč/ měsíc: /1 osoba – je třeba zaplatit předem, kauce není 
skládána, bydlení na dobu určitou.  
 

Název zařízení:   Dům sv. Faustyny   

Zřizovatel:  MISERICORDIA, o.p.s.     

Poskytované služby Cílová skupina Kapacita Dosah služeb 

ubytování 
 pro osoby, které mají ztížený přístup 
k bydlení – věk, zdravotní stav, nebo se 
nachází v nepříznivé sociální situaci 

 8 bytů Dvůr Králové n./L. a spád. obce 

         

        

    

 

Domy s pečovatelskou službou – byty zvláštního určení (DPS)  

Domy s pečovatelskou službou (dále DPS) jsou nájemní domy s byty zvláštního určení (dle § 2300 z. č. 
89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Jsou určeny pro osoby s trvalým 
pobytem ve Dvoře Králové nad Labem a obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Dvůr 
Králové nad Labem - pro seniory a zdravotně postižené občany, kteří ke svému samostatnému, 
bezpečnému a důstojnému životu potřebují pomoc druhé osoby, nebo jejichž bytové podmínky právě 
tento samostatný, bezpečný a důstojný život neumožňují. 
O umístění občana do DPS rozhoduje, na základě doporučení sociální komise, rada města. Nájemci v 
DPS hradí nájem a služby spojené s bydlením (spotřeba tepla a elektrické energie v bytě a 
společných prostorách, spotřeba vody, úklid společných prostor, revize výtahů, náklady na udržování 
společné televizní antény, odpad). Nový nájemce se stěhuje do bytu se svým nábytkem. 
Pečovatelská služba je v DPS zajišťována stejným způsobem jako v kterékoliv jiné domácnosti, a to 
každý den od 6,00 do 21,00 hodin. 
Ve Dvoře Králové nad Labem jsou dva domy s pečovatelskou službou umístěné v ul. El. 
Krásnohorské 2962 (ve Strži), kde je 40 bytů, z toho je 8 bezbariérových a v ul. Sadová 2755 (nad 
parkem Schulzovy sady) je celkem 44 bytů. Byty jsou určeny pro bydlení seniorů a zdravotně 
postižených dospělých občanů, zejména občanů žijících osaměle, občanů, kteří jsou v základních 
životních úkonech soběstační, ale pro zajištění některých potřeb potřebují z důvodu věku nebo 
zdravotního stavu pomoc nebo péči jiné osoby. 

Přidělení bytu v DPS žadateli schvaluje rada města na základě doporučení a zdůvodnění sociální 
komise, hlavním kritériem přijetí je zdravotní a sociální potřebnost.   

 


