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Z historie sociální péče v Hradci Králové 

• Diecézní ústav pro hluchoněmé děti Rudolfinum 
(zal. 1881)

• Chlapecká výchovna pro méně nadané a lehce 
slabomyslné hochy a pro ty, u kterých se výchova 
nesetkávala s úspěchem (1910)

• 79 dobročinných nadací, např.  Spolek na 
podporu chudých studujících (1875 – 1949), 

• YMCA (od 1920)

• Okresní Masarykův chudobinec (1929)

• Domov důchodců (1965)
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Z historie zdravotnictví v Hradci Králové 

• Špitál bratří  křižovníků od sv. 
Jakuba (1364)

• Léčebný ústav pro lehké holky 
(1829), resp. záchytný ústav pro výtržníky a 

nakažené nevěstky, v přízemí věznice pro hnance
a výtržníky

• Městská nemocnice s kapacitou 30 
lůžek (1866)
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Související strategické dokumenty 
města 
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Koncepce rozvoje sociálních a souvisejících služeb 

(tzv. komunitní plán) 

Koncepce prevence kriminality

Koncepce specifických forem bydlení

Koncepce prorodinné politiky  

Koncepce pozitivního, aktivního a zdravého stárnutí   (v přípravě)
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Plánování sociálních služeb
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Pro připomenutí to zásadní: 

Posláním komunitního plánování sociálních služeb je zajišťování 
dostupnosti sociálních služeb pro občany. V praxi se jedná o 
zjištění stávajícího stavu poskytování sociálních služeb a zároveň 
potřeb občanů, které nejsou naplněny. Srovnáváním těchto dvou 
základních parametrů s množstvím finančních prostředků, které 
město na služby vynakládá, vzniká vzájemnými konzultacemi 
komunitní plán. Ten  vychází ze shody mezi tím, co je možné, a 
tím, co bylo naznačeno jako potřebné.

Systém podpory sociálních a souvisejících 
služeb pro občany města Hradec Králové

Konkrétní nástroj k vytvoření stabilního a transparentního 
prostředí v Hradci Králové
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Volené orgány města

Poradní orgány města

Koordinační skupina 

pro plánování sociálních služeb

senioři

osoby se zdravotním postižením

rodiny s dětmi a mládež

osoby v obtížných životních 

situacích, cizinci a národnostní menšiny

Potřebnost – komunitní plánování 
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Potřebnost – průzkumy  

Měli jste vy nebo blízká 
osoba potřebu řešit 
nepříznivou situaci?

•Ano, ne

Co jste řešil? S kým jste 
řešil?

•Dluhy, exekuce, ztrátu zaměstnání, 
bydlení, domácí násilí atd. 

•Sám, se sociální službou, se 
sociálním pracovníkem města

Jak jste se dozvěděl o 
možnosti této pomoci? Jak 
jste byl s pomocí a podporou 
spokojen?

• Internet, městský zpravodaj…

•Pokud ne, proč? (špatná dostupnost, 
kapacita, kvalita) – co by pomohlo k 
vaší spokojenosti?

Očekáváte do 5 let potřebu 
řešit obtížnou životní situaci? 
Jak ji hodláte řešit?

•Ano – jakou (chráněné bydlení, 
pečovatelské služby….)

•Sám (v rodině), terénní službou, 
pobytovou službou…                               
+ prostor pro jakýkoli podnět



Potřebnost - aktualizace krajské sítě
(role města)

• Podání podnětu

• Poskytnutí písemného vyjádření

• Přistoupení k pověření k výkonu 
veřejné služby konkrétního 
poskytovatele

• Finanční podpora v podobě dokrývání 
části vyrovnávací platby
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Financování - obvyklý podíl města 
na vyrovnávací platbě 
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15 – 20% poradenské služby, terénní, ambulantní a pobytové služby 

sociální péče pro zdravotně postižené, ostatní služby 

sociální prevence 

20 – 40% nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a sociálně 

aktivizační služby pro zdravotně postižené 

40 – 50% pobytové služby sociální péče pro seniory (platí výhradně 

pro odlehčovací služby) 

40 – 55% terénní a ambulantní služby sociální péče pro seniory 

do 5% služby různého druhu, u kterých je v Síti KHK hlavním 

zadavatelem Královéhradecký kraj 



Financování 
- aktuální sumarizace nákladů 
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Dotace pro NGO (viz graf výše) + příspěvek na provoz městských zařízení -
zejm. městské jesle a dětský denní rehabilitační stacionář (zdravotnictví)

cca 1.800.000 € - 2.000.000 € / rok 16



Příklad z městské sítě: osobní asistence
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Příklad z městské sítě: azylové domy
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Závěrem: 
Oblasti funkční spolupráce kraje a města

Spolupráce 
kraje a 
města

Komunitní plánování a 
průzkumy – společné 

priority rozvoje

Průběžný sběr 
dat a jejich 

online sdílení

Financování – společné 
dokrývání vyrovnávací 

platby

Aktualizace sítě ve 
vzájemné 
spolupráci

Oboustranné 
podněty ke 
kontrolní 
činnosti

19



Děkuji Vám za pozornost 

Marek Šimůnek

Adresa: Magistrát města Hradec Králové, 

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Československé armády 408, 

502 00 Hradec Králové

Telefon: 495 707 321

E-mail: marek.simunek@mmhk.cz

Http: www.hradeckralove.org
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