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1 Východiska zpracování, použité podklady a vstupy
Předkládaná analytická část Komunitního sociálního plánu (KSP) na území
mikroregionů Nechanicko a Urbanická brázda je výchozím krokem procesu komunitního
plánování a prvním konkrétním výstupem společné diskuse zástupců veřejné správy a dalších
aktérů v sociálních službách a komunitních aktivitách ve 32 obcích na území 2 mikroregionů.
Nechanicko: Boharyně, Dohalice, Dolní Přím, Hněvčeves, Hrádek, Kunčice, Lodín,
Mokrovousy, Mžany, Nechanice, Puchlovice, Pšánky, Radíkovice, Radostov, Sadová,
Sovětice, Stěžery, Stračov, Těchlovice, Třesovice.
Urbanická brázda: Dobřenice, Hvozdnice, Kratonohy, Lhota pod Libčany, Libčany,
Obědovice, Osice, Osičky, Praskačka, Roudnice, Syrovátka, Urbanice.

Obrázek č. 1: Mapa území Místní akční skupiny (MAS) Hradecký venkov a řešené území mikroregionů
Nechanicko a Urbanická brázda
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Zpracování Komunitního sociálního plánu na území mikroregionů Nechanicko a Urbanická
brázda je realizováno v rámci klíčového projektu Místní akční skupiny (MAS) Hradecký
venkov, s názvem Komunitní sociální práce na venkově, který je financován z Operačního
programu Zaměstnanost.
Hlavní důvody pro zpracování komunitního plánu sociální péče jsou, že v současné době
na území obcí mikroregionů Nechanicko a Urbanická brázda:
● neexistuje žádný relevantní podklad, na základě, kterého by byla možná obhajoba zájmů
obcí mikroregionů Urbanická brázda a Nechanicko v rámci Královéhradeckého kraje,
● na území těchto mikroregionů neexistuje komunitní systém sociálních služeb, který by
propojoval potřebné cílové skupiny, samosprávu, odborné organizace a místní komunitu
za účelem předcházení a řešení sociálních problémů a který by aktivizoval osoby
sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, aby se aktivně zapojili do
řešení své nepříznivé životní situace,
● zástupci malých obcí se chtějí aktivně podílet na rozvoji a profesionalizaci komunitní
sociální práce na jejich správním území a spolupracovat spolu, v rámci mikroregionů, a
s odbornými neziskovými organizacemi a lidmi z místní komunity,
● není vytvořen podklad, na základě, kterého by probíhalo rozdělení finančních
prostředků na zajištění potřebných sociálních služeb,
● není vytvořena argumentační základna pro komunikaci s dalšími partnery v této oblasti
na různých úrovních,
● neexistuje žádný nástroj pro nastartování dlouhodobého procesu spolupráce
zainteresovaných subjektů v území s cílem dlouhodobé udržitelnosti.
K řešení všech výše uvedených nedostatků, ale i dalších bodů, by měl pomoci právě
zpracovávaný Komunitní sociální plán obcí mikroregionů Urbanická brázda a Nechanicko.
Moderní trendy v sociální práci zdůrazňují podporu systému komunitního plánování, a
to proto, že tento systém je považován za jeden z nejvhodnějších nástrojů, který objektivně
popisuje potřeby klientů v konkrétní lokalitě a je podmínkou efektivnějšího vynakládání
finančních prostředků v této oblasti.
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Sociální služby představují možnost, jak naplnit některé potřeby nebo jinak pomoci lidem,
kteří z nějakého důvodu nemohou či nejsou schopni si je zajistit sami. K tomu, aby sociální
služby byly dostupné jak z hlediska jejich rozmanitého zaměření, tak i z hlediska geografické
dosažitelnosti, přispívají jejich poskytovatelé, obce i kraje. Sociální služby mají návaznost na
demografii obyvatelstva, bytový fond, trh práce, zaměstnanost, výchovu, vzdělávání, osvětu,
zdravotnictví, sport, tělovýchovu, kulturu, zájmovou činnost a je proto třeba prosazovat
meziresortní přístup, spolupráci a návaznost na regionální i místní úrovni. Strategickým cílem
komunitního plánování v oblasti sociálních služeb na území obcí mikroregionů Urbanická
brázda a Nechanicko je vytváření takových podmínek, aby lidé mohli využívat služby ve svém
domácím prostředí a mohli zachovávat přirozené sociální vazby. Dále zajištění optimální sítě
sociálních služeb s důrazem na zajištění odpovídající kvality, to vše v souladu s politikou
Královéhradeckého kraje a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů. Současný stav sociálních služeb v kraji je popsán ve strategických
dokumentech Královéhradeckého kraje a v dokumentech a podkladech z území obcí
mikroregionů Urbanická brázda a Nechanicko.
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2 Strategické dokumenty kraje
2.1 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje (KHK) 2014–2020 byla přijata na základě
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/14/828/2014 ze dne 28. 4. 2014.
Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobý strategický dokument, neobsahuje zacílení
na jednotlivá území KHK. Mimo jiné je v dokumentu uvedeno, že vzhledem k současným
demografickým trendům, zejména stárnutí populace a zvyšující se naděje dožití v kraji i celé
České republice, jsou významnou cílovou skupinou sociálních a zdravotnických služeb senioři,
kteří budou z důvodu věku nebo zdravotního stavu vyžadovat zajištění svých potřeb
prostřednictvím odborné sociální nebo zdravotnické služby.
V Královéhradeckém kraji je zajištěna dostupnost základních sociálních služeb.
Základní sociální péče se dostává všem obyvatelům v kraji. Území kraje je členité, což
ovlivňuje dostupnost a nákladnost sociálních služeb. V současné době dochází k rozšiřování
služeb sociální péče a služeb sociální prevence, což je ovlivněno obecně měnící se
socioekonomickou a demografickou situací v celé společnosti. Ovšem pokrytí některými typy
sociálních služeb je na území kraje nerovnoměrné. Síť rezidenčních služeb pro osoby
se zdravotním postižením vyžaduje postupnou transformaci směrem k podpoře života v
komunitě. I nadále však v síti služeb chybí některé pobytové služby pro specifické cílové
skupiny. Současným trendem sociálních služeb je stálý růst výkonů, nákladů i příjmů. Roste
počet osob, které potřebují sociální péči, což zvyšuje náklady na její poskytování. Je
připravován model víceletého financování sociálních služeb v kraji. (kr-kralovehradecky.cz)
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2.2. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021–2027
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021–2027 byla přijata na základě usnesení
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/23/1856/2019 ze dne 14. 10. 2019.
Dokument navazuje na Strategii rozvoje KHK 2014–2020. Uvádí, že v posledních
letech došlo k mírnému rozšíření služeb sociální péče, služeb sociální prevence a sociálního
poradenství. Celkový počet míst v pobytových zařízeních sociální péče v kraji také mírně roste,
jedná se především o domovy se zvláštním režimem a domy s pečovatelskou službou (v roce
2003 byla zajištěna celkem 2115 bytovými jednotkami, v roce 2010 již 2324 a v roce 2016 se
jednalo celkem o 2 337 bytových jednotek). Naopak mírný pokles či stagnaci v počtu míst
zaznamenaly domovy pro seniory a domovy pro osoby se zdravotním postižením. V důsledku
stárnutí populace v kraji je třeba řešit navýšení pobytových míst v domovech pro seniory, nebo
vznik nových zařízení tak, aby pokryly očekávaný nárůst poptávky po těchto místech a zkrátily
čekací dobu.
Území kraje je nerovnoměrně pokryto některými typy sociálních služeb (např. osobní
asistence, odlehčovací služby, služby pro duševně nemocné v centrech duševního zdraví) a
v síti sociálních služeb chybí některé pobytové služby pro specifické cílové skupiny (např.
týdenní stacionář, chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení pro osoby se zdravotním
postižením, pobytové zařízení pro osoby s duševním onemocněním). V rámci srovnání okresů
je absolutně největší počet míst v pobytových zařízeních sociální péče v okrese Hradec Králové
(1 764 míst) a nejméně v okrese Jičín (834 míst). Významnou cílovou skupinou sociálních a
zdravotnických služeb jsou stále senioři, kteří budou z důvodu věku nebo zdravotního stavu
vyžadovat zajištění svých potřeb prostřednictvím odborné sociální nebo zdravotní služby. (krkralovehradecky.cz)
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2.3 Střednědobý plán sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 až 2020
Jedná se o střednědobý plánovací dokument, který se zabývá v ucelené míře plánováním
sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. (kr-kralovehradecky.cz)
Základní strategická východiska
Fungování sítě veřejně podporovaných sociálních služeb
Královéhradecký kraj od roku 2012 schválil první síť veřejně podporovaných sociálních
služeb. Síť veřejně podporovaných sociálních služeb je vytvářena na základě zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Síť sociálních služeb je podle tohoto
zákona součástí střednědobého plánu sociálních služeb. Síť sociálních služeb je definována:
-

druhem sociální služby definovaným dle zákona o sociálních službách

-

cílovou skupinou, kterou dané sociální služby obsluhují

-

vymezením regionu působnosti

-

kapacitou služby, definovanou personálním zabezpečením služeb a kapacitou
obsluhovaných klientů (počty lůžek/počty uživatelů/počty uživatelů v jeden okamžik).
Zajištění

sítě

sociálních

služeb

jednotlivými

poskytovateli

je

definováno

identifikátorem poskytovatele. Regionální vymezení služeb je dáno charakterem činnosti
jednotlivých služeb, četností a mobilitou cílové skupiny. Slouží k plánování územní dostupnosti
sociálních služeb.
Charakter regionálního vymezení je klíčový i pro očekávání podpory obcí poskytované
jednotlivým službám.
Vize systému sociálních služeb v Královéhradeckém kraji
Sociální služby v Královéhradeckém kraji řeší obtížné situace občanů v případě, kdy je
nelze řešit pomocí rodiny, či běžnými veřejnými službami. Služby reagují pružně na potřeby
obyvatel, jsou poskytovány v dostatečné kapacitě, co nejblíže uživateli a s veškerým respektem
k jejich přání a schopnostem. Upřednostňováno je poskytování v přirozeném prostředí.
Sociální služby vytvářejí vztah důvěry, jistoty a bezpečí.
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Podpora života v běžném prostředí
Pro řešení životních potřeb občanů Královéhradeckého kraje jsou základem jejich
vlastní schopnosti a dovednosti, následované běžně dostupnými veřejnými službami (školství,
zdravotnictví, sociální bydlení atd.). Sociální služby jsou určeny jen pro občany v obtížné
životní situaci a jen po nezbytně nutnou dobu. Jejich cílem je klienta zabezpečit a pomoci mu
postarat se o sebe vlastními silami a s využitím běžně dostupných zdrojů. U všech cílových
skupin mají přednost terénní a ambulantní služby před službami pobytovými. Investiční
prostředky je proto třeba směřovat i do tohoto typu služeb.
Podpora života obdobného vrstevníkům
Sociální služby je nezbytné poskytovat tak, aby umožňovaly svým uživatelům aktivity,
které jsou obvyklé pro jejich vrstevníky. Veškeré aktivity mají směřovat k udržení v
přirozeném prostředí a udržování přirozených kontaktů s rodinou a společenským
prostředím.

Subsidiarita pomoci
Pomoc je poskytována subsidiárně. Sociální služby nastupují tehdy, pokud si nemůže
pomoci občan sám, případně mu nemůže pomoci rodina, ani běžné veřejně dostupné služby
(komunální služby, sociální bydlení apod.). Při poskytování sociálních služeb má přednost
pomoc terénních a ambulantních služeb, teprve tehdy nemohou-li terénní a ambulantní služby
zabezpečit bezpečné prostředí pro jejich uživatele, je nezbytné poskytnout pobytové služby. Při
rozhodování o dostupnosti služeb je nejprve nutné řešit ty situace, které jsou nejnáročnější pro
jedince a rodiny. Obce jsou prvním a důležitým článkem pomoci, jejich úkolem je vytvářet
takové prostředí a podmínky, aby i lidé ohrožení sociálním vyloučením mohli žít život co
nejméně závislý na sociálních službách. Obce se podílejí na řízení a organizaci sociálních
služeb, zejména těch terénních a ambulantních. Kraj se snaží především podpořit je v jejich
roli a zabezpečuje ty články pomoci, jejichž zabezpečení na úrovni obcí je neefektivní. Role
obcí vyjadřuje heslo: „Neptejte se, co může udělat kraj pro obec, ptejte se, co obec může udělat
pro své občany a jak jí v tom kraj může podpořit.“
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Posilování odpovědnosti rodiny
Rodinná solidarita je důležitým aspektem pomoci osobám ohroženým sociálním
vyloučením. Sociální služby by měly být organizovány tak, aby rodiny podporovaly v péči
o své blízké. Nezbytná je komunikace s rodinou, posilování jejich kompetencí, ale také podpora
zdravého vztahu pečujícího a blízké osoby a k tomu potřebné odlehčení. V pobytových službách
je nezbytné zapojovat rodinu do péče o své blízké, ale také požadovat po rodině spoluúčast na
zajištění potřeb svých blízkých v zařízení.
Vytváření podmínek pro individuální péči
Sociální služby se musí přizpůsobit člověku, nikoli člověk sociálním službám.
Poskytovatelé sociálních služeb musí pravidelně vyhodnocovat potřeby žadatelů, uživatelů a
jejich blízkých a přizpůsobovat nabídku sociálních služeb. Podmínky v sociálních službách
musí přiměřeně umožňovat individuální fungování s respektem k jejich potřebám a zvyklostem.
Podpora řešení na lokální úrovni
Pro efektivní řízení sítě sociálních služeb Královéhradecký kraj potřebuje aktivní a
spolupracující obce. Základem pro efektivní zabezpečení potřeb obyvatel je spolupráce s
obcemi. Královéhradecký kraj bude podporovat plánování sociálních služeb na úrovni
obcí. Místní spolupráce poskytovatelů, samospráv a uživatelů sociálních služeb a jejich rodin
je základem pro subsidiární řešení potřeb. Královéhradecký kraj by měl podporovat místní
řešení vycházející z obcí, avšak vyhrazuje si právo posoudit soulad návrhů řešení s principy
této strategie. Podpora obcí je zásadním kritériem pro rozvoj sítě sociálních služeb.
Investice do lidí
Prostředky vložené do zajištění sociální péče jsou projevem společenské vyspělosti a
kulturnosti: úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se postará o své slabé členy. Prostředky
vložené do prevence společensky nežádoucích jevů jsou projevem zdravého rozumu: jejich
výše je nepoměrně menší proti výši nákladů spojených s jevy, kterým pomáhají předcházet.
Pracovníci a pracovnice poskytující sociální služby odvádí úctyhodnou a potřebnou práci. Je
třeba ji náležitě ocenit. Vzdělávání je nezbytná součást rozvoje Královéhradeckého kraje a
sociálních služeb v něm poskytovaných.
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Účelné využití zdrojů
Rozvoj sociálních služeb musí respektovat zásady této strategie. Při nedostatku zdrojů
je potřeba podporovat především rozvoj terénních a ambulantních služeb. Uživatelé a jejich
rodiny se musí podílet odpovídající úhradou na zajištění sociálních služeb.

2.4 Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až
2026
Oblast priorit zaměřených na posílení systému řízení a financování sítě sociálních
služeb a místního partnerství.
V uplynulých letech výrazně rostlo zacílení služeb sociální péče na osoby se středně
těžkou, těžkou a úplnou závislostí. Na pracovníky v sociálních službách jsou kladeny větší
nároky na odbornost, psychickou odolnost i fyzické požadavky, v terénní péči rostou
požadavky na časovou dostupnost služeb, nově je vyžadována práce na směny i o víkendech.
Odborná erudice je ve službách prevence zárukou efektivního poskytování služeb, které
přispívají ke snižování závislosti uživatelů na sociálním systému. V malých službách se obtížně
zajišťuje požadovaná časová dostupnost, služby mají problémy se zajištěním zastupitelnosti a
obtížně se přizpůsobují změně poptávky. Obce se významně podílí na financování sociálních
služeb, zajišťují více než 15 % potřebné vyrovnávací platby. Panuje však značná nerovnost
mezi objemem spoluúčasti obcí na zajištění sociálních služeb. Účast obcí se pohybuje v rozmezí
necelého procenta do 5 % výdajů obcí. Malé obce se na financování služeb nepodílejí vůbec.
Sdružení prostředků obcí však může přispět k nárůstu velkého objemu služeb. V Libereckém
kraji dochází k pilotnímu projektu financování sociálních služeb prostřednictvím sdružených
prostředků obcí v rámci svazku obcí. Tento model má snížit administrativní náročnost pro obce,
ale i pro poskytovatele sociálních služeb. Realizace projektu může být inspirací i pro
Královéhradecký kraj. Obce jsou významným partnerem při rozvoji sítě sociálních služeb.
Aktivní přístup obcí k sociálním službám vede k provázanější spolupráci sociálních služeb
a efektivnějšímu řešení sociálních služeb. Nezájem obcí podporovat sociální služby je
často důsledkem nedostupnosti sociálních služeb pro jejich obyvatele. Spoluúčast obcí při
řešení nepříznivé sociální situace přináší přidanou hodnotu. Obce hledají vhodná řešení,
navazují sociální služby na veřejně dostupné služby.
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Návrh strategie vyžaduje také velké investiční prostředky a klade nároky na přípravu a
realizaci investic. Zejména v oblasti péče o seniory by bylo vhodné přispět obcím na rozvoj
infrastruktury sociálních služeb a tím je motivovat k realizaci opatření dle této strategie. Aktivní
účast obcí na investicích je zárukou toho, že se obce budou podílet také na provozu zařízení.
Královéhradecký kraj podpořil v roce 2017 a 2018 prostřednictvím projektu Rozvoj
regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje proces
plánování sociálních služeb na území 10 obcí s rozšířenou působností. Projekt také podporuje
koordinaci poskytování sociálních služeb v území obcí s rozšířenou působností. Zkušenosti z
realizace projektu ukazují, že pokud obce znají potřeby svých obyvatel, jsou ochotnější se
podílet na hledání jejich řešení.
Je třeba zaměřit se na služby sociální prevence a sociální poradenství s důrazem
na předcházení sociálnímu vyloučení a na začlenění osob do většinové společnosti.
Konkrétními výstupy dokumentu jsou navržené aktivity a opatření, která mají zajistit
koordinaci činností v oblasti sociálních služeb takovým způsobem, aby byly v maximální míře
pokryty reálné potřeby území ve vazbě na potřeby konečných příjemců služeb – klientů. Pro
další proces plánování kraj považuje za velmi důležité zrychlení procesu komunitního
plánování, pokud možno na celém území kraje. Kraj preferuje v případě tvorby komunitních
plánů pro obce III. typu plánování za celá spádová území těchto obcí. (kr-kraloverhadecky.cz)
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3 Strategické plány rozvoje mikroregionů
3.1 Strategický plán rozvoje mikroregionu Nechanicko 2014–2020

V mikroregionu je nabídka sociálních služeb spíše nedostatečná. V Nechanicích je
provozován dětský domov, který poskytuje ústavní výchovu dětí a mládeže od 3 do 18 let,
případně do ukončení přípravy na povolání. Domov je rodinného typu a poskytuje veškerou
komplexní péči v podobě stravování, ubytování, přípravy na vyučování, lékařskou péči,
ubytování a zaměstnání po odchodu z domova včetně jednání se soudy a dalšími institucemi.
Péči o seniory v mikroregionu zajišťuje pouze Soukromé senior centrum Nechanice s.r.o. v
penzionu rodinného typu. Cílovou skupinou jsou senioři zejména od 65 let věku, kteří jsou z
důvodu snížené soběstačnosti odkázáni na pomoc druhých při péči o sebe, lidé s chronickým
onemocněním nebo se zdravotním postižením zejména v důsledku projevů stáří. Poskytovány
jsou ubytovací, stravovací, pečovatelské a další služby. Provozováno je také denní centrum pro
seniory, kteří vyžadují stálou péči, kterou jim nemohou blízcí po celý den zajistit, a to v době
8–18 hod. Další nabízenou službou jsou odlehčovací krátkodobé pobyty pro seniory.
(nechanicko.cz)

3.2 Strategie rozvoje dobrovolného svazku obcí mikroregion Urbanická brázda 2014–
2024
Stav sociálních služeb odráží v současné době možnosti území. Na celém území
mikroregionu není žádné zařízení sociální péče pro občany. Občané využívají služby
v

Hradci

Králové.

Domy s pečovatelskou službou jsou nejblíže v Hradci Králové,

Černožicích, Novém Bydžově a v Třebechovicích pod Orebem. Občané mohou využívat
terénní ošetřovatelské a pečovatelské služby odborných organizací. Představitelé mikroregionu
se v uplynulých letech zabývali možností zřídit ve vybrané obci dům s pečovatelskou službou
či podobné zařízení, které by sloužilo potřebným občanům z mikroregionu. Tento záměr dosud
nebyl uskutečněn. V roce zahájil svou činnost Domov Libuše – domov pro seniory v
Kratonohách, který poskytuje pobytové služby. (urbanicko.cz)
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4 Dokumenty a zdroje dat na úrovni obcí
Některé obce mikroregionů Nechanicko a Urbanická brázda mají zpracovány rozvojové
a strategické dokumenty, ale sociální oblasti se v nich věnují jen okrajově. Zástupci místních
samospráv mají výborný přehled o potřebách svých obyvatel a věnují jim náležitou pozornost.
Neexistují však dokumenty, které by tento přehled mapovaly, dokládaly a mohlo se z nich
vycházet při dlouhodobém plánování komunitní sociální práce. Obce mají pouze omezené
nástroje pro mapování sociální situace svých občanů. Mimo běžné účasti na životě v obci se
zástupci samospráv setkávají s občany u příležitosti jubileí seniorů a vítání nových občánků.
Pořádají řadu akcí pro své občany, a to jak pro rodiny s dětmi, mládež i seniory. Tyto akce jsou
volně přístupné všem, kteří se chtějí účastnit, včetně osob handicapovaných, sociálně
vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených.
Obce nemají zřízené sociální komise, pro řešení konkrétních problémů v oblasti sociální
spíše využívají osobní znalost lidí i terénu. Pokud se zabývají rozvojem svého území v sociální
oblasti, uvažují o výstavbě sociálních bytů, zřizování komunitních nebo rodinných center, chtějí
spolupracovat s místními podnikateli při vytváření pracovních míst a celkově hledat možnosti,
jak zlepšit životní podmínky pro občany (seniory, rodiny s dětmi, handicapované) a reagovat
na aktuální potřeby těchto občanů. Všechny obce chtějí podporovat a pokračovat v komunitních
aktivitách, které mají tradici, ale i v nových, ve spolupráci s občany, místními spolky i v rámci
mikroregionu.

4.1 Obce mikroregionů Nechanicko a Urbanická brázda jako zřizovatelé a
provozovatelé sociální služby
Žádná z obcí mikroregionů Nechanicko a Urbanická brázda není zřizovatelem ani
provozovatelem sociální služby. Obyvatelé regionu využívají tyto služby z nejbližších obcí II.
a III. typu, jako je Hradec Králové, Hořice, Smiřice, Pardubice.

Registrační číslo projektu
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015436

15

4.2 Komunitní centra
Jediné komunitní centrum v mikroregionech Nechanicko a Urbanická brázda funguje
od ledna 2020 v Hněvčevsi v rámci projektu “Podpora komunitní práce v Hněvčevsi”. Cílem
tohoto projektu je podpora komunitního života v obci a okolí, mezigeneračního setkávání a
soužití místních obyvatel, společného vytváření aktivit, řešení potřeb a problémů ovlivňujících
kvalitu života jednotlivců i komunity jako celku. Zvýšit nabídku a dostupnost aktivit a služeb
včetně sociálního a odborného poradenství při řešení nepříznivých sociálních situací a podpořit
začleňování osob z cílových skupin do běžného života. V rámci projektu je zdarma zajišťováno
sociální a odborné poradenství podle konkrétních potřeb osob v nepříznivé životní situaci Jedná
se o poradenství například v následujících oblastech: orientace a pomoc v sociálně právních
otázkách (informace o nárocích na sociální dávky, zprostředkování kontaktů na úřady nebo
další odborníky), poradenství při potížích s finančním hospodařením a při zadluženosti, pomoc
při hledání řešení s problémy při výchově dětí, pomoc při orientaci v komplikovaných
rodinných a partnerských vztazích apod. V rámci projektu jsou organizovány vzdělávací
aktivity a další činnosti (aktivizační, motivační a preventivní programy, semináře a přednášky,
terapeutické dílny) vycházející z potřeb a zájmů osob v cílových skupinách. Budou podpořeny
také kulturní, vzdělávací a společenské aktivity organizované členy komunity a zájmovými
skupinami.

4.3 Komunitní práce v obci Hořiněves
V rámci Místní akční skupiny Hradecký venkov byl v roce 2020 podpořen projekt
“Komunitní práce v obci Hořiněves”. Projekt je zaměřen na podporu komunitního života,
mezigeneračního setkávání, podporu smysluplných vzdělávacích aktivit, začlenění osob z
cílových skupin do společenského a pracovního prostředí, zajištění odborného sociálního
poradenství a vytvoření funkčního komunitního centra v obci Hořiněves, které bude
operativně spolupracovat s TJ Sokol Hořiněves, Obecní knihovnou Hořiněves a Základní a
mateřskou školou Hořiněves. K pořádání aktivit bude dle jejich zaměření využívat prostory
obecní nebo spolkové a dále prostory základní i mateřské školy.
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4.4 Podpora sociálních oblastí v obcích mikroregionů Nechanicko a Urbanická brázda
Zástupci obcí obou mikroregionů vykonávají sociální práci, i když nepřímo. Mají
přehled o potřebách svých občanů a jsou schopni jim pomoci nebo poradit, případně radu a
pomoc opatřit. Ve většině obcí je věnována vyšší péče seniorům, fungují rodiny i sousedská
výpomoc. Senioři i ostatní občané mají možnost dovozu obědů, v některých obcích funguje
“senior taxi”, které odveze seniory k lékaři nebo na nákup.

4.4.1 Centra volného času, mateřská centra
V posledních letech vznikla Mateřská centra nebo Centra volného času v Nechanicích,
Kunčicích, Lhotě pod Libčany a Praskačce. Tato centra jsou využívána k setkávání občanů
samotných obcí, ale nabízejí také prostor pro vzdělávací aktivity občanům okolních obcí.

4.4.2 Domovy pro seniory
Na území mikroregionů Nechanicko a Urbanická brázda fungují dva domovy pro
seniory (v Nechanicích a v Kratonohách). Jedná se o soukromá zařízení, která primárně nabízejí
pobytovou sociální službu pro seniory od 65 let věku, jejichž stav vyžaduje pomoc druhé osoby
při zajištění běžných denních činností. Domov Libuše v Kratonohách umožňuje i pobyt dospělé
osoby od 50 let, trpící některým typem demence, jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou
péči (Domov se zvláštním režimem). Senior centrum v Nechanicích nabízí jako doplňkovou
službu krátkodobé pobyty na dobu určitou i pro seniory, kteří jsou jinak v péči svých blízkých.
Doba pobytu závisí na potřebách rodiny i klienta. Většinou se jedná o situace, kdy se rodina z
různých důvodů o starého člověka starat nemůže (např. když jsou členové rodiny sami nemocní,
rekonstruují prostory, které se seniorem obývají, cestují do zahraničí nebo si potřebují
odpočinout od náročné péče).
Domov Libuše má kapacitu 7 lůžek v domově pro seniory a 14 lůžek v domově se
zvláštním režimem (pro klienty od 50 let s demencí) pro občany Královéhradeckého a
Pardubického kraje a s prokázanou vazbou na tyto kraje.
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Senior centrum v Nechanicích zajišťuje péči soběstačnějším i imobilním seniorům,
ležícím seniorům plně odkázaným na pečovatelky a pacientům s různými formami stařeckých
demencí včetně Alzheimerovy. Rodinné prostředí malého centra poskytuje služby 55 klientům.
Senior centrum v Nechanicích plánuje rozšířit nabízené služby o dům s pečovatelskou
službou pro soběstačnější klientelu, která potřebuje jen některé ze služeb centra, například
zajištění stravy, praní prádla nebo dohled zdravotních sester a ošetřovatelského personálu.
Dalším cílem je spustit program teoretického zaškolování s praktickou průpravou pro rodiny a
blízké, kteří chtějí zajistit péči o seniory v domácím prostředí, ale nemají žádné zkušenosti.

4.4.3 Dětské domovy
Dětský domov (DD) v Nechanicích funguje od roku 1974 jako domov rodinného typu.
Jedná se o školské zařízení pro výkon ústavní výchovy dětí a mládeže s normálním tělesným a
duševním vývojem, případně s lehčím stupněm mentální retardace, také s nejrůznějšími
poruchami učení (zpravidla ve věkovém rozmezí od 3 do 18 let, případně do ukončení přípravy
na povolání). Děti umisťované do péče DD pocházejí ze sociálně znevýhodněného a
nepodnětného prostředí. Domov je rodinného typu a zajišťuje pro děti komplexní péči, počínaje
celodenním stravováním, ubytováním, přes oblečení, praní prádla a jeho opravy, přípravy na
vyučování, zajištění lékařské péče, ubytování a zaměstnání po odchodu z DD a v neposlední
řadě rovněž veškeré jednání se soudy a státními institucemi.
Děti, které jsou v domově umístěny navštěvují místní mateřskou, základní nebo
speciální školu, případně dojíždějí do učilišť a středních škol. Domov se snaží získávat granty
a finanční podporu na projekty zaměřené na zvýšení možností uplatnění dětí v běžném životě
po ukončení pobytu v domově.
V letech 2018 a 2019 se 41 dětí z DD zúčastnilo aktivit v rámci klíčového projektu MAS
Hradecký venkov s názvem “O krok napřed”. Z celkového počtu se 8 mladých lidí v průběhu
projektu připravovalo na budoucí povolání nebo z domova právě odcházelo.
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V projektu se prolínaly 4 klíčové aktivity, které spolu souvisely a odpovídaly popsaným
potřebám cílové skupiny. Zároveň byly vhodně zvoleny vzhledem k naplnění cíle – podpora
aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností v oblasti bydlení, trhu práce, sebezkušenosti
a seberozvoje; mentoringové programy; vzdělávací a prožitkový pobyt zaměřený na rozvoj
finanční gramotnosti a samostatnosti dětí.
Prioritou a hlavním cílem projektu bylo, aby mladí lidé opouštějící ústavní zařízení měli
lepší vyhlídky na uplatnění a lepší vstup na trh práce. Dílčími cíli bylo zaměřit se na jejich
zaměstnatelnost, osvojování základních pracovních návyků, a zvýšení možnosti získání
zaměstnání po ukončení studia ze strany spolupracujících firem.
Projekt splnil očekávání. Během dvou let 8 dětí z Dětského domova v Nechanicích
získalo praktické informace o samostatném bydlení, navázalo vztahy s budoucími
zaměstnavateli podle zaměření, které studují a jsou připravené na některé životní situace, které
mohou po odchodu z dětského domova nastat. Děti absolvovaly jedenáct tematických
workshopů. Účastnily se stáží v regionálních firmách a institucích podle zaměření ve škole, kde
se seznámily s pracovním prostředím a návyky.
Celkem dvakrát vyjelo 42 dětí na čtrnáctidenní vzdělávací a prožitkový pobyt zaměřený
na praktické zkušenosti a rozvoj dovedností v oblastech finanční gramotnosti a samostatnosti
dětí a mladých lidí, kteří pobývají v dětském domově. Jedno z dětí, které se účastnilo projektu
„O krok napřed“ se už osamostatnilo, pracuje spolu se svým otcem a je úspěšné.
V současné době pobývá v dětském domově 9 dětí starších patnácti let, tři se aktivně
připravují na odchod do samostatného života. V regionu pak žijí děti, o které pečují pěstouni,
případně jejich příbuzní, a které rovněž potřebují podporu pro vstup do samostatného života.
Aktivity podobného typu, jako byly realizovány v rámci projektu „O krok napřed“ jsou
velmi vhodné pro snazší přechod mladých lidí z prostředí ústavní (náhradní) výchovy do
“běžného” života a je potřebné v nich pokračovat. Mladí lidé, opouštějící dětský domov, nemají
rodinné zázemí a pevné kořeny, které by je při vstupu do samostatného života podržely. To se,
bohužel, může týkat i dětí, které opouštějí náhradní rodiny. Začlenění do komunity v místě sídla
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dětského domova v době, kdy zde žijí, zvyšují jejich šance na zdárné fungování v samostatném
životě. Zkušenost, že se mladý člověk může na “sousedy” spolehnout, že existuje sounáležitost,
podpora, je jedinečná, a uzdravující. Dává mladému člověku, kterého v jeho životě opustili
nejbližší, poznat, že je svět dobré místo pro život.
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5 Základní demografické a socioekonomické údaje

5.1 Socioekonomická charakteristika oblasti
Mikroregion Nechanicko sousedí na východní straně s Hradcem Králové, na západě s
mikroregionem Novobydžovsko. Svojí rozlohou přibližně odpovídá bývalému okresu
Nechanice z předválečného období. Současný mikroregion tvoří 20 obcí a jejich osady
(Boharyně, Dohalice, Dolní Přím, Hněvčeves, Hrádek, Kunčice, Lodín, Mokrovousy, Mžany,
Nechanice, Puchlovice, Pšánky, Radíkovice, Radostov, Sadová, Sovětice, Stěžery, Stračov,
Těchlovice, Třesovice).
Cílem mikroregionu je zajistit harmonický rozvoj celé oblasti, zprostředkovat
komunikaci s institucemi veřejné správy a umožnit získávání investic. Jedním ze základních
úkolů je i podpora cestovního ruchu.
Mikroregion Urbanická brázda leží v těsné návaznosti jihozápadně od Hradce Králové.
Má protáhlý tvar ve směru východ – západ. Jeho jižní hranice je totožná s hranicí okresu Hradec
Králové a zároveň s hranicí Královéhradeckého kraje. Území je převážně rovinaté s mírným
zalesněným vyvýšením zvláště v jihozápadní části. Také blízkost velkého města s různorodými
pracovními příležitostmi znamenala stabilitu osídlení, drobného podnikání i různorodost
profesní skladby. Správní území 12 členských obcí a jejich místních částí (Dobřenice,
Hvozdnice, Kratonohy, Lhota pod Libčany, Libčany, Obědovice, Osice, Osičky, Praskačka,
Roudnice, Syrovátka, Urbanice) tvoří území o celkové rozloze 77,10 km2.
Obce mikroregionů Urbanická brázda a Nechanicko jsou součástí Místní akční skupiny
Hradecký venkov, které zahrnuje území 63 obcí ležících západně až severozápadně od
krajského města Hradce Králové. Kromě mikroregionů Urbanická brázda a Nechanicko působí
na území MAS další mikroregiony Obce památkové zóny 1866, Hustířanka a 6 obcí z bývalého
mikroregionu Smiřicko.
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5.2 Základní charakteristika území

Tabulka č. 1: Charakteristika území – základní údaje
Kraj

Královéhradecký, ORP Hradec Králové

Region

MAS Hradecký venkov, mikroregiony
Nechanicko a Urbanická brázda

Rozloha

21 213 ha

Počet obcí

32

Počet obyvatel (1)

16683

Průměrný věk

42,2
Zdroj: vlastní

Území obou mikroregionů je spíše zemědělskou oblastí, chybí těžký průmysl. V
několika obcích mikroregionu Urbanická brázda probíhá nebo probíhala těžba písku, což je v
krajině velmi patrné, prakticky zde vznikla soustava písníků. Celkově na území mikroregionů
působí řada drobných podnikatelů a menších firem, které poskytují pracovní příležitosti
místním občanům. Zemědělské podniky, ať už soukromé nebo družstevní, se zabývají
především rostlinnou výrobou. Část území je osazena sady.
Celým územím protéká řeka Bystřice, která je zásobena vodou z několika potoků
(Bystřický, Radostovský,...). Významnou oblastí s těžbou písku je oblast Roudnice –
Kratonohy.
Největšími obcemi regionu jsou Nechanice s 2 329 obyvateli, Stěžery s 2 070 obyvateli
a Praskačka s 1 081 obyvateli. Nejmenší obcí jsou Pšánky s 60 obyvateli.
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Graf č. 1: Věkové složení obyvatel v obcích mikroregionů Nechanicko a Urbanická brázda

Zdroj: vlastní
Území obcí mikroregionů Nechanicko a Urbanická brázda má celkovou rozlohu 21 213
ha, což představuje asi 4,5% rozlohy Královéhradeckého kraje. K 31. 12. 2018 žilo na území
obcí mikroregionů Nechanicko a Urbanická brázda 16 683 obyvatel.
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5.3 Demografické ukazatele

Následující část analýzy obsahuje popis vývoje základních demografických ukazatelů,
obvykle v letech 2014–2018. Všechny ukazatele se podařilo podložit daty členěnými po obcích.
U všech ukazatelů je doplněno porovnání dat za území obcí mikroregionů Nechanicko a
Urbanická brázda, ORP Hradec Králové a Královéhradecký kraj.

Tabulka č. 2: Základní údaje obcí mikroregionů Nechanicko a Urbanická brázda –
porovnání s ORP Hradec Králové a KHK (vždy k 31. 12. daného roku).
Podíl
Rozloha

na

Počet

Počet

Počet

Počet

Počet

Počet

(ha)

rozloze

obcí

obyvatel

obyvatel

obyvatel

obyvatel

obyvatel

2014

2015

2016

2017

2018

v%
Obce
mikro-

21 213

4,5 %

32

16 181

16 294

16 411

16 540

16 683

3%

67 743

14,2 %

81

145 310

145 657

145 830

146 131

146 262

26,5 %

475 900

100 %

448

551 590

551 421

550 804

551 089

551 021

100 %

regionů
ORP HK
KHK

Zdroj: vlastní
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5.4 Populační vývoj
Tabulka č. 3: Populační vývoj v obcích mikroregionů Urbanická brázda a Nechanicko v
letech 2014–2018

Počet obyvatel k 31. 12.

Změna
počtu

Obec

obyv.
2014

2015

2016

2017

2018

2014/20
18 v %

Boharyně

555

555

549

547

573

3,2

Dobřenice

571

581

579

572

574

0,5

Dohalice

457

468

465

474

472

3,3

Dolní Přím

669

677

678

676

688

2,8

Hněvčeves

174

167

167

167

163

- 6,3

Hrádek

189

191

185

184

186

- 1,6

Hvozdnice

210

221

221

225

222

5,7

Kratonohy

570

571

572

576

585

2,6

Kunčice

334

330

353

356

358

7,2

Lhota pod Libčany

943

949

948

973

954

1,2

Libčany

892

885

874

891

905

1,5

Lodín

385

393

410

407

413

7,3

Mokrovousy

351

360

368

379

378

7,7

Mžany

413

415

418

415

423

2,4

Nechanice

2 273

2 304

2 317

2 340

2 329

2,5

Obědovice

281

280

288

284

286

1,8

Osice

477

481

490

488

496

4

Osičky

147

150

161

166

165

12,2

Praskačka

1 071

1 060

1 049

1 066

1 081

1

Pšánky

56

59

57

58

60

7,1

Puchlovice

124

123

121

111

113

-8,9

Radíkovice

186

190

186

187

183

-1,6
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Radostov

136

133

130

130

128

-5,9

Roudnice

649

652

662

666

672

3,5

Sadová

315

315

319

323

320

1,6

Sovětice

230

222

219

214

222

-3,5

Stěžery

1 855

1 898

1 953

2 005

2 070

11,6

Stračov

301

302

306

302

296

-1,7

Syrovátka

419

410

422

421

429

2,4

Těchlovice

360

361

359

343

346

-3,9

Třesovice

253

258

251

261

259

2,4

Urbanice

335

333

334

333

334

- 0,3

16181

16294

16411

16540

16683

3,1

145 310

145657

145830

146131

146262

0,7

551590

551421

550804

551089

551021

-0,1

Mikroregiony
Urbanická brázda
a Nechanicko
ORP Hradec
Králové
Královéhradecký
kraj

Zdroj: vlastní

Komentář – populační vývoj sledovaného území je vyšší než krajský průměr. Je to dáno
extrémními hodnotami v některých obcích. Nejvýraznější přírůstek populace vykazuje obec
Osičky, a to 12,2 %. Také obce Stěžery má populační přírůstek za pět let téměř 12 %. Negativní
jevem jsou záporné hodnoty Puchlovice, Hněvčeves a Radostov. Je to dáno jednak silným
zastoupením populace nad 65 let a také nedostatkem stavebních parcel pro další rozvoj obcí.
Dá očekávat, že z tohoto důvodu bude v následujících letech populační vývoj v těchto obcích
pokračovat ve stejném trendu.
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Tabulka č. 4: Věková struktura obyvatelstva obcí Mikroregionů Urbanická brázda a
Nechanicko k 31. 12. 2018
Obec

z toho ve věku

Počet

65 let a více

obyvatel

0–14 let

Boharyně

573

87

15,2 %

355

62 %

131

22,8 %

Dobřenice

574

105

18,3 %

358

62,4 %

111

19,3 %

Dohalice

472

75

15,9 %

327

69,3 %

70

14,8 %

Dolní Přím

688

119

17,3 %

446

64,8 %

123

17,9 %

Hněvčeves

163

24

14,7 %

109

66,9 %

30

18,4 %

Hrádek

186

18

9,7 %

129

69,4 %

39

21 %

Hvozdnice

222

43

19,4 %

140

63,1 %

39

17,6 %

Kratonohy

585

100

17,1 %

364

62,2 %

121

20,7 %

Kunčice

358

78

21,8 %

216

60,3 %

64

17,9 %

Lhota pod Libčany

954

178

18,7 %

609

63,8 %

167

17,5 %

Libčany

905

151

16,7 %

598

66,1 %

156

17,2 %

Lodín

413

77

18,6 %

270

65,4 %

66

16 %

Mokrovousy

378

73

19,3 %

240

63,5 %

65

17,2 %

Mžany

423

59

13,9 %

288

68,1 %

76

18 %

Nechanice

2 329

378

16,2 %

1 502

64,5 %

449

19,3 %

Obědovice

286

46

16,1 %

173

60,5 %

67

23,4 %

Osice

496

93

18,8 %

325

65,5 %

78

15,7 %

Osičky

165

34

20,6 %

108

65,5 %

23

13,9 %

1 081

183

16,9 %

727

67,3 %

171

15,8 %

60

7

11,7 %

35

58,3 %

18

30 %

Puchlovice

113

14

12,4 %

64

56,6 %

35

31 %

Radíkovice

183

37

20,2 %

115

62,8 %

31

16,9 %

Radostov

128

15

11,7 %

86

67,2 %

27

21,1 %

Roudnice

672

125

18,6 %

428

63,7 %

119

17,7 %

Sadová

320

40

12,5 %

190

59,4 %

90

28,1 %

Sovětice

222

44

19,8 %

141

63,5 %

37

16,7 %

Praskačka
Pšánky
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Stěžery

2 070

381

18,4 %

1 342

64,8 %

347

16,8 %

Stračov

296

43

14,5 %

199

67,2 %

54

18,2 %

Syrovátka

429

71

16,6 %

287

66,9 %

71

16,6 %

Těchlovice

346

50

14,5 %

214

61,8 %

82

23,7 %

Třesovice

259

47

18,1 %

169

65,3 %

43

16,6 %

Urbanice

334

53

15,9 %

214

64 %

67

20,1 %

16 683

2 848

17,1 %

10 768

64,5 %

3 067

18,4 %

146 262

22 883

15,6 %

91 642

62,7 %

31 737

21,7 %

551 021

85 577

15,5 % 348778

63,3 % 116666

21,2 %

Mikroregiony
Urbanická brázda
a Nechanicko
ORP Hradec
Králové
Královéhradecký
kraj

Zdroj: vlastní

Komentář – věková struktura obyvatel sledovaného území je příznivější, než je krajský
trend. Podíl dětí do 14 let věku je vyšší o 1,6 % a podíl seniorů je naopak o 1,8 % nižší, než je
podíl těchto věkových skupin v kraji. Do značné míry je to ovlivněno populačním vývojem a
rozvojem některých obcí, které vytvořily podmínky pro výstavbu nových domů. V obcích, které
prostor pro svůj rozvoj nemají, populace stárne. Nepřicházejí do nich mladé rodiny, a bohužel,
často z nich i místní mladí lidé odcházejí za bydlením nebo prací.
V celé polovině obcí sledovaného území je podíl seniorů vyšší, než podíl dětí do 14 let
věku. V některých případech rozdíl činí 10–20 %. Zvyšuje se i počet osob ve věku před penzí.
Jedná se o velmi početnou skupinu obyvatel, která vyžaduje pozornost a péči.
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6 Mapování situace v obcích na území mikroregionů Nechanicko a
Urbanická brázda
V období od února do října 2020 se uskutečnilo mapování v obcích obou mikroregionů.
Ve 30 z 32 obcí proběhly osobní schůzky se starosty a dalšími pracovníky obcí, kteří se
vyjadřovali k životu v obci, k sociální situaci svých občanů, k využívání dostupných služeb, ke
spolupráci s místními spolky, k pořádaným akcím pro cílové skupiny.
Obce a jejich představitelé se o své občany zajímají, mají přehled o jejich sociální,
zdravotní a často i rodinné situaci, většinou mají strategii, jak nabídnout pomoc v krizových
situacích. Odpovědi, jak řešit konkrétní sociální situace a jak při nich postupovat, obce
zpravidla nemají, neboť dosud nebylo nutné, takové řešit. Nemají dostatek informací k řešení
jednotlivostí, neznají síť sociálních služeb ani možnosti jejich využití. Zástupci obcí si
uvědomují, že nejzásadnější je otázka péče o seniory, kterých v obcích přibývá. Dosud žádná
z obcí nevěnovala pozornost financování sociálních služeb. Výjimečně jsou obce žádány o
pomoc v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Na vyžádání poskytují zprávy o občanech
okresním a krajským soudům.
Dvě obce z dotazovaných jsou opatrovníky osobám s omezenou způsobilostí k právním
úkonům. Využívají rady pracovníků z magistrátu města, krajského úřadu i pomoc právní.
V obcích obou mikroregionů žijí osoby pečující o malé děti, osoby pečující o jiné osoby,
senioři, osoby ohrožené předlužeností, handicapovaní. V jednotkách osob zde žijí i menšiny,
osoby nezaměstnané a osoby negramotné. Zástupci obcí shora uvedené skupiny registrují a
věnují pozornost jejich životu v obcích. Vytvářejí pracovní místa, která nabízejí svým občanům
a pomáhají tak řešit jejich aktuální nepříznivou situaci.
V obcích nepracuji sociální komise, obce je nezřizují. Často se sociální oblasti věnuje
kulturní komise. Zástupci obcí blahopřejí svým jubilantům, navštěvují je a obdarovávají
věcnými dary či poukázkami.
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Zvláště občanům nad 80 let věnují pozornost a navštěvují je každoročně, čímž
monitorují jejich situaci, mobilitu. Probíhá také vítání nových občánků, který obvykle dostane
drobný dárek, stejně tak jeho rodiče.
Obce pro své občany nezajišťují potřeby v oblasti denních sociálních potřeb, a to
ani ve spolupráci s další organizací. Občané však mají možnost si tyto potřeby zajistit,
obce mají informace o jejich dostupnosti.
● Rozvážka obědů – dostupná ve všech obcích, obce nefinancují
● Senior taxi – zajišťují společně tři obce dovoz do obchodu a k lékaři, v případě potřeby
jsou schopny obce zajistit, nechtějí pravidelnost, spíše výjimečně
● Dohled nad mobilitou osob – není organizován, obce však mají přehled ze života v obci
● Mobilní lékař nebo dovoz léků – v případě vzniklé potřeby lze zajistit ve všech obcích,
praktičtí lékaři v obcích jezdí v případě potřeby za svými pacienty do místa bydliště.
● Veřejné opatrovnictví – Dolní Přím, Lhota pod Libčany...
V obcích jsou dostupné služby – kadeřnictví, masáže, pedikúra, většina obcí má
obchod, výdejní místo pošty nebo poštu, hostinec, knihovnu, prostory pro cvičení žen. V
několika obcích jsou vhodné prostory pro pořádání svateb, ale zároveň v několika obcích chybí
prostory pro společné setkávání občanů.
Na území obou mikroregionů vznikly dva soukromé domovy seniorů – Kratonohy –
soukromý domov seniorů Libuše - max. kapacita 22 klientů, Soukromé senior centrum
Nechanice – kapacita 58 klientů.
Mateřská centra:
● Mateřské centrum Nechanice
● Rodičovské centrum Kunčice
● Mateřské centrum Lhota pod Libčany – organizují kroužky pro děti, které
navštěvují ZŠ
● Mateřské centrum Praskačka Kačka
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Obce na území obou mikroregionů pořádají pravidelné akce pro všechny občany –
advent – rozsvícení vánočních stromů, dětské besídky, karnevaly, rozloučení s prázdninami,
dětský den, oslavy založení obce, drakiáda, dýňování, sportovní dny, zájezdy – divadlo, příroda,
památky, společenské plesy, koncerty. Další akce obce podporují finančně a pořádají je spolky,
které v obcích působí. Spolky pomáhají i s organizací akcí, které pořádá obec. Akce nejsou
zpravidla specifikovány pro cílovou skupinu, dá se však říci, že se dělí na akce pro pečující o
děti a děti a akce pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.
Na území obou mikroregionů jsou tři 9leté základní školy a několik škol, kde je pouze
první stupeň vzdělávání a také školy malotřídní - 1. stupeň. Zřizovatelem základních a
mateřských škol jsou obce, které školy podporují finančně. Sociální a vztahové problémy ve
škole obce neřeší, pokud vznikají, řeší si je pedagogický sbor.
Základní a mateřské školy:
● ZŠ a MŠ Nechanice s kapacitou 350 a 80 dětí
● ZŠ a MŠ Probluz – ZŠ pouze 1. stupeň
● ZŠ a MŠ Stěžery – ZŠ pouze 1. stupeň
● ZŠ a MŠ Boharyně – ZŠ pouze 1. stupeň
● ZŠ a MŠ Mžany – ZŠ pouze 1. stupeň
● ZŠ a MŠ Dohalice – ZŠ pouze 1. stupeň
● ZŠ a MŠ Libčany s kapacitou 255 a 55 dětí
● ZŠ a MŠ Osice (ZŠ s kapacitou 210 dětí – dojíždí tam i děti ze Starých Ždánic, okr.
Pardubice)
● ZŠ a MŠ Praskačka + MŠ Sedlice – ZŠ pouze 1. stupeň
● ZŠ a MŠ Lhota p. Libčany – ZŠ pouze 1. stupeň
● ZŠ a MŠ Kratonohy – ZŠ pouze 1. stupeň
● MŠ Těchlovice
● MŠ Třesovice
● MŠ Stračov
● MŠ Roudnice
● MŠ Dobřenice
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Obce, v níž chybí MŠ a ZŠ, finančně přispívají spádovým školám na základě jejich
žádostí, zpravidla na konkrétní účel.
Základní školy v Nechanicích, Libčanech a Osicích (pro žáky 1. i 2. stupně) mají zřízeny
pozice speciálních pedagogů, kteří pracují s dětmi s poruchami učení, chování (i s jejich
rodinami), s dětmi se soc. znevýhodněného prostředí nebo jinak znevýhodněnými, ale i s dětmi,
které nemají ve škole z nějakého důvodu úspěch. Ředitelky všech škol uvedly, že takové děti k
nim do školy chodí a mnohdy je nutné cíleně pracovat nejen s nimi a školním kolektivem, ale i
s rodiči dětí. Základní škola v Nechanicích také velmi úzce spolupracuje s místním Dětským
domovem, snaží se společně děti z domova začlenit do kolektivu dětí i do místní komunity
obecně.
Financování sociálních služeb je pro obce mikroregionu prozatím velkou neznámou.
Již při mapování v obcích a na úvodní konferenci byli zástupci obcí informováni o vznikající
potřebě spolufinancování sociálních služeb. Zástupci obcí se v této oblasti neorientují a je nutné
jim předat veškeré související informace pro možnou podporu financování. Starostové z části
podíl na financování sociálních služeb odmítají a z části chápou potřebu se na financování
podílet. Část obcí, která vnímá potřebu účasti na financování, požaduje jistotu zajištění takové
služby. Jako nejvýznamnější vnímají potřebu podpory služby péče o seniory a jiné závislé
osoby v mikroregionech, a to jak formu terénní, tak formou stacionáře. V jedné obci
mikroregionu Nechanicko existuje soukromý subjekt, který má vizi vzniku denního stacionáře
pro seniory, tento subjekt bude z KSP podporován.
Forma financování sociálních služeb není jednotná a zástupci obcí budou edukováni v
obou variantách financování – samostatná smlouva s jednotlivou organizací zajišťující službu
nebo společný fond (např. v rámci MAS), ze kterého by byly finanční prostředky
přerozdělovány sociálním službám, které v obcích působí.
Obce finančně podporují spolky, které v jejich obcích působí, a to jak příspěvky na
činnost, tak příspěvky na konkrétní projekty či akce. Obce neváhají podpořit i jednotlivé cílové
skupiny finančním příspěvkem - např. příspěvek na školu v přírodě, na výlet pro seniory či pro
rodiny s dětmi. Obce jednorázově, zpravidla jednou ročně na žádost, podporují jednotlivé
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sociální služby. Obvykle se jedná o služby, které využívají místní občané (např. Daneta) nebo
z důvodu “lidských” (např. Hospic Anežky České, Diakonie Broumov a další).
V případě, že obce potřebují radu při řešení různých situací, nejvíce využívají již
ověřené pracovníky, na které se mohou spolehnout – pracovníci mikroregionů a MAS,
Magistrátu města Hradec Králové i Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Zdravotní péče je v obcích dostupná, na území dvou mikroregionů působí 6 praktických
lékařů, kteří v případě potřeby dojíždí i do místa bydliště a 5 stomatologů. Řada občanů využívá
praktického lékaře ve městech (Hradec Králové, Hořice, Nový Bydžov, Pardubice).
Informace ze života v obci, uskutečněných a plánovaných akcích, jubilantech,
historických událostech, ale také o důležitých informacích pro občany, obce předávají pomocí
svých webových stránek, Facebooku, SMS zpráv a ve svých místních novinách (ročenkách,
měsíčních, občasnících). Využívány jsou rovněž zpravodaje obou mikroregionů.
Mapování v obcích též přineslo informace o obecních a krizových bytech, které
některé obce mají, ale ve většině chybí. Zajištění těchto bytů není v obcích prioritou.
Prioritou je informovanost v sociální oblasti a zajištění péče o stárnoucí generaci,
dostupnost služeb. Na řadě míst probíhá výstavba rodinných domů, která přinese do obcí
“mladou generaci”, která však bude potřebovat služby v oblasti péče o rodiny s dětmi.
Obce mikroregionů Nechanicko a Urbanická brázda nejsou zřizovatelem žádných
sociálních služeb. Do území dojíždí pracovníci Pečovatelské služby z Hradce Králové a
Oblastní Charity Hradec Králové, Pečovatelská služba Obecný zájem ze Smiřic, Domácí péče
Mavea z Hradce Králové (zdravotní služby ve vlastním sociálním prostředí klienta dle zákona
o zdravotních službách).
Na základě mapování stavu sociálních služeb v regionu vyplynulo, že obyvatelé
dojíždějí za některými službami do Hradce Králové. Týká se to zejména služeb v oblasti péče
o děti. V obcích chybí kapacita domova pro seniory nebo domu s pečovatelskou službou. Zcela

Registrační číslo projektu
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015436

33

chybí stacionář pro seniory a handicapované. Nedostatečná je rovněž kapacita na pokrytí
okamžité poptávky pečovatelské péče. Chybí sociálně-aktivizační a sanační služba.
Zástupci obcí se v sociální oblasti neorientují, nedostatečná je i informovanost obyvatel
obcí, jako samotných příjemců sociální pomoci a sociálních dávek.
Obecným problémem je fakt, že všichni poskytovatelé se zaregistrovanou celokrajskou
působností na území obcí Mikroregionů Nechanicko a Urbanická brázda svou službu
neposkytují.

6.1 Popis situace dle cílových skupin
Cílové skupiny osob pro komunitní sociální práci, resp. pro komunitní plán byly
vybrány na základě již známých dat a informací z jednotlivých obcí takto:
•

osoby ohrožené předlužeností

•

osoby pečující o jiné závislé osoby

•

osoby pečující o malé děti

•

osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
V následující podkapitole je sociální problematika mikroregionů Nechanicko a

Urbanická brázda popsána z pohledu jednotlivých cílových skupin uživatelů.

6.1.1 Cílová skupina – osoby ohrožené předlužeností
Mapování v obcích ukázalo, že cílová skupina existuje, bohužel je pro ni velmi složité
se právě s problémem předlužení “ukázat” a začít jej řešit. Je třeba zaměřit se na edukaci všech
občanů, předat informace o tom, jak je možné situaci zvládnout, na jaké odborné pracoviště se
obrátit. Zvýšení informovanosti o možnostech řešení předluženosti, zvýší naději, že občané
začnou svoji situaci řešit. Poradna pro lidi v tísni nabízí dluhové poradenství, možnost sepsat
návrh na insolvenční řízení a doprovázení při jednání s dalšími zúčastněnými v celém procesu.
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Podobnou pomoc nabízí i Občanská poradna. Obě organizace sídlí v Hradci Králové, kam za
nimi musí klienti dojíždět. Zároveň jim tento fakt zajišťuje jistou anonymitu.

6.1.2 Cílová skupina – osoby pečující o jiné závislé osoby
Je možné konstatovat, že skupina osob pečujících o jiné závislé osoby nese svoji práci
statečně a často nehledá další existující podporu. Rozhodně se se svými starostmi neobrací na
obecní úřady. Opět je třeba se zaměřit na edukaci o možnostech podpory, poskytování dávek a
odlehčovacích služeb pro pečující osoby. V mikroregionech neexistuje pečovatelský dům ani
odlehčovací služba, je možné využít zařízení v Hradci Králové. Smyslem a cílem takových
služeb je umožnit rodinám pečujícím o své členy umístit je na dobu, kdy potřebují odpočívat
nebo docházet do zaměstnání, do zařízení, kde jim bude poskytnuta odpovídající péče, nebo
jim poskytnout odpovídající službu v domácím prostředí.
Uživatelé z mapovaného území využívají služeb Centra pro integraci osob se
zdravotním postižením KHK, které poskytuje Odborné sociální poradenství, půjčovnu
kompenzačních, rehabilitačních a didaktických pomůcek a centrum odborné psychologické
pomoci.
V území obcí působí také Středisko pro ranou péči, o.p.s., které poskytuje služby
rodinám dětí se zdravotním postižením nebo ohrožením vývoje v oblasti zrakové, mentální a
pohybové, dětí s kombinovaným postižením a dětí s poruchou autistického spektra od narození
do nejvýše 7 let věku. Služba je poskytována v terénní a ambulantní formě.

6.1.3 Cílová skupina – osoby pečující o malé děti
V rámci mapování situace v obcích bylo potvrzeno, že tato cílová skupina je v území
hojně zastoupena. Rodičům chybí povědomost o sociálním systému a sociálních službách, lépe
se orientují v oblasti sociálních dávek. V regionu chybí sociálně-aktivizační a sanační služby,
rodiny za nimi musí dojíždět do větších měst, zejména do Hradce Králové. Tam mohou rodiny
využít pomoci org. Salinger z. s. a Aufori, o. p. s. K dispozici jsou jim také služby Oblastní
charity. Rodiče, kteří se ocitli bez bydlení, mohou o pomoc žádat Domov pro matky s dětmi. V
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území obcí působí Středisko pro ranou péči, o.p.s., které poskytuje služby rodinám dětí se
zdravotním postižením nebo ohrožením vývoje v oblasti zrakové, mentální a pohybové, dětí s
kombinovaným postižením a dětí s poruchou autistického spektra od narození do nejvýše 7 let
věku. Služba je poskytována v terénní a ambulantní formě.
Edukační činnost rodičů s dětmi v současné době z části plní mateřská a rodičovská
centra, která nabízejí přednášky na různá témata dle zájmu rodičů. Zároveň nabízejí prostor pro
setkávání a sdílení dobré praxe. Tato centra mají volnou kapacitu k osvětové činnosti a jsou
vhodná pro aktivizaci rodičovských kompetencí skupinovou formou.

6.1.4 Cílová skupina osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené –
senioři
Sociální služby pro výše uvedenou cílovou skupinu jsou na mapovaném území
zajišťovány ve všech třech základních formách, tj. pobytová zařízení, terénní služby i
ambulantní služby. Dvě zařízení pobytových služeb mají na území i své sídlo, a to Soukromé
senior centrum Nechanice a Domov Libuše – domov pro seniory v Kratonohách. Přesto v území
chybí místa pro seniory v domovech důchodců i lůžka pro náhlé případy. Senioři se často
obracejí na Domov důchodců v Hradci Králové nebo na domovy vzdálenější, což je ale vytrhuje
z jejich sociálního prostředí.
Terénní pečovatelskou službu na území některých obcí mikroregionů Nechanicko a
Urbanická brázda zajišťuje zejména Pečovatelská služba Hradec Králové, Oblastní charita
Hradec Králové a Pečovatelská služba Obecný zájem Smiřice. Nabídka a dostupnost terénní
pečovatelské služby ve vzdálenějších částech území je však problematická. Do budoucna je
nutné řešit otázku péče o seniory komplexně za celé území. Zcela chybí poskytování
odlehčovacích služeb nebo služeb stacionáře. Hospicovou péči v terénní formě poskytuje v
mapovaném území Pečovatelská péče Hradec Králové a Oblastní charita Hradec Králové. O
těchto službách je však v území malá informovanost.
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Jako nedostatečnou lze označit (přes snahu některých úřadů a obcí) také celkovou
informovanost o sociálních službách. Možným řešením by mohl být například jednoduchý
letáček se službami poskytovanými na území obcí tohoto regionu, obsahující zejména potřebné
kontakty.

6.1.5 Cílová skupina osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené –
osoby se zdravotním postižením
Na území mikroregionů Nechanicko a Urbanická brázda nesídlí žádný poskytovatel
služeb pro tyto osoby. Služby jsou poskytovány zejména organizacemi se sídlem v Hradci
Králové, kam za nimi klienti musí dojíždět. Protože jejich kapacita je zcela nedostatečná, musí
často volit i služby ve vzdálenějších městech, což znamená vytržení ze známého prostředí.
V regionu zcela chybí chráněná bydlení, v kraji je jejich kapacita minimální.
Terénní pečovatelskou službu osobám se zdravotním postižením poskytuje zejména
Pečovatelská služba Hradec Králové a Oblastní charita Hradec Králové.
I pro tuto cílovou skupinu chybí v území odlehčovací služba. Smyslem a cílem takových
služeb je umožnit rodinám pečujícím o své členy umístit je na dobu, kdy potřebují odpočívat
nebo docházet do zaměstnání, do zařízení, kde jim bude poskytnuta odpovídající péče, nebo
jim poskytnout odpovídající službu v domácím prostředí.
Uživatelé z mapovaného území využívají služeb Centra pro integraci osob se
zdravotním postižením KHK, které poskytuje Odborné sociální poradenství, půjčovnu
kompenzačních, rehabilitačních a didaktických pomůcek a centrum odborné psychologické
pomoci.
V území obcí působí Středisko pro ranou péči, o.p.s., které poskytuje služby rodinám
dětí se zdravotním postižením nebo ohrožením vývoje v oblasti zrakové, mentální a pohybové,
dětí s kombinovaným postižením a dětí s poruchou autistického spektra od narození do nejvýše
7 let věku. Služba je poskytována v terénní a ambulantní formě.
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Jako problém lze označit neochotu příjemců příspěvku na péči využívat ho k nákupu
služeb (platí i pro cílovou skupinu seniorů). Velkou měrou je to způsobeno nedostupností služeb
v malých a odlehlých obcích. Někteří uživatelé však také stále nejsou zvyklí a ochotni platit za
služby.
Na území obcí mikroregionů Nechanicko a Urbanická brázda žijí mentálně postižené
osoby bez rodiny, zbavené způsobilosti k právním úkonům. Pokud se jejich opatrovníkem
nestane obec, žijí na okraji společnosti a bez finanční pomoci, kterou si neumí zajistit, stejně
jako informace o dostupných službách.

6.2 Poskytovatelé sociálních služeb na území obcí mikroregionů Nechanicko a
Urbanická brázda
Na území výše uvedených mikroregionů působí pouze dva subjekty poskytující sociální služby.
Obyvatelé ale mohou využívat dostupné služby z větších měst v rámci kraje.

Tabulka č. 5: Přehled druhů sociálních služeb
(dle zákona o sociálních službách) existujících a chybějících pro území obcí mikroregionů
Nechanicko a Urbanická brázda
Druh služby

Existující

Azylové domy

●

Denní stacionáře

●

Domovy pro seniory

●●

Domy na půli cesty

Chybějící

■

Intervenční centra

●

Krizová pomoc

●

Nízkoprahová zařízení

●

pro děti a mládež
Odborné sociální poradenství

●

Osobní asistence

●
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Podpora samostatného

●

bydlení
Raná péče

●

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

●

Sociálně terapeutické dílny

●

Telefonická krizová pomoc

■

Terénní programy

●

Tlumočnické služby

●

Centra denních služeb

●

Domovy pro osoby se

●

zdravotním postižením
Domovy se zvláštním

●

režimem
Chráněné bydlení

●

Kontaktní centra

●

Nízkoprahová denní centra

●

Noclehárny

●

Odlehčovací služby

●

Pečovatelská služba

●

Průvodcovské

●

a předčitatelské služby
Služby následné péče

●

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP

●

Sociální rehabilitace

●

Terapeutické komunity
Tísňová péče
Týdenní stacionáře

■
●
■
Zdroj: vlastní

Vysvětlivky:
●● alespoň jeden z poskytovatelů má sídlo na území mikroregionů Urbanická brázda a
Nechanicko, ostatní mimo,
● žádný z poskytovatelů nemá sídlo pna území mikroregionů Urbanická brázda a Nechanicko,
■ služba není na území obcí mikroregionů Urbanická brázda a Nechanicko poskytována vůbec.
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Tabulka č. 6: Přehled registrovaných poskytovatelů sociálních služeb se sídlem a
působností na území obcí Mikroregionů UB a N, zapsaných v registru poskytovatelů:
Název

Poskytované druhy

Zřizovatel

Příslušnost k cílové

poskytovatele

sociálních služeb

skupině

Domov Libuše,

Domov pro seniory – Krásný věk, z. s.

senioři

Kratonohy

pobytová služba

Soukromé senior

Domov se zvláštním

Soukromé senior

centrum Nechanice

režimem – pobytová

centrum Nechanice

s. r. o.

služba pro seniory

s. r. o.

senioři

Zdroj: vlastní
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7 Přehled priorit a cílů Komunitního plánu rozvoje sociální péče
na území mikroregionů Nechanicko a Urbanická brázda
Na základě provedené analýzy území, mapování potřeb obcí a cílových skupin byly
navrženy následující priority a cíle, které je nutné z hlediska potřeb území realizovat pro rozvoj
sociálních služeb na řešeném území.

1. Priorita řízení a plánování komunitní sociální práce na venkově
2.1. Cíl: Realizace komunitní sociální práce
2.2. Cíl: Zvyšování povědomosti o sociálních a návazných službách v regionu (mezi
širokou veřejností a místními samosprávami)
2.3. Cíl: Zapojení týmu KSP do mezioborové spolupráce subjektů působících v sociální
oblasti
2.4. Cíl: Podpora stávající sítě sociálních a návazných služeb

2. Priorita péče o osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené –
péče o seniory
2.1. Cíl: Příprava na stárnutí obyvatel regionu
2.2. Cíl: Realizace projektu Stacionář pro seniory

3. Priorita podpora integrace osob ohrožených sociálním vyloučením – děti opouštějící
dětský domov nebo odcházející z náhradní rodinné péče
3.1. Cíl: Pomoc mladým jednotlivcům začlenit se do běžného života

4. Priorita podpora osob pečujících o malé děti
4.1. Cíl: Podpora kvalitního života rodin s malými dětmi
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4.2. Cíl: Realizace osvětové přednáškové činnosti pro základní školy a mateřská centra s
problematikou náhradní rodinné péče a dětských práv

5. Priorita podpora osob pečujících o jiné závislé osoby
5.1. Cíl: Podpora a pomoc rodinám a pečujícím osobám, které se v domácím prostředí
starají o seniora nebo člověka se zdravotním postižením

6. Priorita péče o osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené –
péče o handicapované
6.1. Cíl: Podpora péče o handicapované osoby a jejich zapojení do dění v obci

7. Priorita podpora osob ohrožených předlužeností
7.1. Cíl: Zvýšení informovanosti osob ohrožených předlužeností, jejich rodin a místních
samospráv o možnostech řešení předluženosti

8. Priorita podpora integrace osob ohrožených sociálním vyloučením
8.1. Cíl: Pomoc občanům ohroženým sociálním vyloučením
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http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/rozvoj-20142020/strategie-rozvoje-kraje-2014--2020-70319/
● Střednědobý plán sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 až 2020 [online].
Dostupné z: http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/poskytovatele/strategickedokumenty/soc-sluzby/Revize-c--10-Strednedobeho-planu.pdf

Informace získané osobními rozhovory
● Společné téma: Mapování sociální situace v obci
● Boharyně. Rozhovor s Věrou Macháčkovou. 29. 6. 2020.
● Dobřenice. Rozhovor s Vladimírem Gabrielem. 13. 7. 2020.
● Dohalice. Rozhovor s Františkem Petříkem, Janou Myškařovou. 5. 5. 2020.
● Dolní Přím. Rozhovor s Petrem Švastou. 20. 4. 2020.
● Hněvčeves. Rozhovor s Renátou Hladíkovou. 22. 5. 2020.
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● Hrádek. Rozhovor s Hanou Fejglovou. 30. 4. 2020.
● Hvozdnice. Rozhovor s Janem Špicarem. 22. 4. 2020.
● Kratonohy. Rozhovor s Petrem Šatalíkem. 14. 4. 2020.
● Kunčice. Rozhovor s Květoslavem Kvasničkou. 13. 7. 2020.
● Libčany. Rozhovor s Petrem Veselkou. 25. 5. 2020.
● Lhota pod Libčany. Rozhovor s Václavem Vyleťalem. 23. 3. 2020.
● Lodín. Rozhovor s Milanem Bartoněm. 8. 6. 2020.
● Mokrovousy. Rozhovor s Janou Pečenkovou. 21. 4. 2020.
● Mžany. Rozhovor s Tomášem Valenou. 1. 6. 2020.
● Obědovice. Rozhovor s Petrem Klapkou, Davidem Kuldou. 28. 4. 2020.
● Osice. Rozhovor s Janou Novotnou. 11. 5. 2020.
● Praskačka. Rozhovor s Pavlem Capkem. 25. 5. 2020.
● Pšánky. Rozhovor s Václavem Zubrem. 5. 6. 2020.
● Puchlovice. Rozhovor s Josefem Pavlíčkem. 30. 6. 2020.
● Radíkovice: Rozhovor s Martinem Vondráčkem a dalšími členy zastupitelstva obce.
7. 10. 2020.
● Radostov. Rozhovor s Evou Vašákovou. 20. 4. 2020.
● Roudnice. Rozhovor se Svatoplukem Kněžourem. 15. 6. 2020.
● Sadová. Rozhovor s Dušanem Jedličkou, Michalem Kuklíčkem. 25. 5. 2020.
● Sovětice. Rozhovor Miroslavou Kdoulovou. 22. 5. 2020.
● Stěžery. Rozhovor s Dagmarou Smetiprachovou. 9. 3. 2020.
● Stračov. Rozhovor s Luďkem Homoláčem. 14. 4. 2020.
● Syrovátka. Rozhovor s Jaroslavem Žalským. 22. 4. 2020.
● Těchlovice. Rozhovor s Naděždou Švadlenkovou. 28. 4. 2020.
● Třesovice. Rozhovor s Pavlem Mrkvičkou. 3. 9. 2020.
● Urbanice. Rozhovor s Martinem Fejksem. 30. 4. 2020.
● Dětský domov a školní jídelna Nechanice. Rozhovor s Lubošem Holečkem. 30. 11.
2020.
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Seznam zkratek
DD

dětský domov

KHK

Královéhradecký kraj

KÚ

krajský úřad

MAS

místní akční skupina

MMHK

Magistrát města Hradce Králové

ORP

obec s rozšířenou působností
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