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SLOVO ŘEDITELKY

Vážení a milí čtenáři, 

doba je velmi složitá a nejistá. Jsem proto velmi ráda, 
že i nadále zůstáváme ostrovem naděje a přinášíme 
úlevu a pomoc nejenom lidem ve složitých životních 
situacích, ale i jejich blízkým. To však nepřichází samo o 
sobě, ale je to spojeno s neustálou prací. Je to však práce 
smysluplná, která mě velmi těší. Když se rozhlédnu kolem 
sebe, tak vidím osoby stejně naladěné. Činy a myšlenky 
propojují navzájem ty, kteří jsou na tom obdobně a mají 
potřebu pomáhat. Mám skvělé spolupracovníky, máme 
báječné lidi kolem sebe, kteří jsou připraveni pomoci, 
máme zřizovatele, který vnímá potřeby obyvatel v nouzi  
a i přes narůstající náklady naši činnost celá léta 
významně podporuje.  

Nejvíce využívanou sociální službou je pečovatelská služba, která umožňuje 
seniorům a osobám se zdravotním postižením žít doma i v době, kdy se bez 
pomoci druhých neobejdou. Významnou součástí pečovatelské služby je i podpora 
rodinných pečujících, bez nichž se často neobejdeme a kteří se dostávají do mnohdy 
neřešitelných situací. 

Velmi důležitou součástí naší práce je pomoc a podpora osobám, které jsou ohroženy 
ztrátou bydlení, nebo žijí na ulici. Dům Žofie, který většina z Vás zná jako azylový dům, 
se v roce 2022 dočkal kompletní rekonstrukce a k azylovému domu a noclehárně 
přibylo celkem 12 ubytovacích jednotek a bytů pro osoby v bytové nouzi, nebo osoby, 
pro které se běžný nájem stává neúnosnou zátěží. Obávám se, že těch, kteří nebudou 
zvládat hradit náklady spojené s bydlením a živobytím, bude přibývat. Jsem proto 
ráda, že jim máme co nabídnout.

Kromě Domu Žofie spravujeme 85 bytů ve dvou domech s pečovatelskou službou. 
Skvělé jsou volnočasové aktivity určené obyvatelům obou DPS, které jim umožňují 
trávit čas společně a mít volný čas naplněný smysluplnými činnostmi. Aktivity se 
pozitivně odrážejí na jejich fyzickém a psychickém zdraví.

Hojně využívaný je Senior automobil, který využívají zejména senioři k dopravám  
k lékařům, na nákupy či za soukromými zájmy. 

Je velmi důležité moci zůstat součástí běžného života a komunity. A nás těší, že se na 
tom můžeme podílet a lidem ulehčovat v jejich těžkostech.   

Nezůstávejte se svými problémy sami. Jsme tu pro Vás. Hodně zdraví Vám všem!  

S úctou Marcela Hauke, 9. 10. 2022  
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název organizace: Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem
Zřizovatel:   město Dvůr Králové nad Labem
Forma:   příspěvková organizace města Dvůr Králové nad Labem
IČ organizace:  75065649
ID datové schránky: 434k6z4
Číslo účtu:  203172662 / 0300
Sídlo organizace: Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem
   Elišky Krásnohorské 2962
   544 01 Dvůr Králové nad Labem
Statutární orgán: Mgr. Marcela Hauke, ředitelka
   Tel.: 499 329 251, 604 212 697
   Elišky Krásnohorské 2962, Dvůr Králové nad Labem
   e-mail: hauke@psdvurkralove.cz
Webové stránky: www.psdvurkralove.cz
Poskytované činnosti: 

1)  poskytování pečovatelské služby;
2)  správa Domu Žofie v ul. Bezručova 1006, Dvůr Králové  

  nad Labem s těmito službami:
    – azylový dům a noclehárna
    – ubytovna a byty pro osoby v bytové nouzi

3)  správa a pronajímání bytů v domech s pečovatelskou  
  službou v ul. El. Krásnohorské 2962  
  a v ul. Sadová 2755, Dvůr Králové nad Labem;

4)  zajišťování volnočasových aktivit pro obyvatele domů  
  s pečovatelskou službou;

5)  Senior automobil;
6)  praní a žehlení prádla pro zřizovatele;
7)  zajišťování rozvozu obědů základním a mateřským  

  školám ve Dvoře Králové nad Labem

Identifikátor pečovatelské služby: 9924639
Identifikátor azylového domu:   2514714
Identifikátor noclehárny:  1696009

Vedoucí pečovatelské služby:  Mgr. Pavla Konrádová
    tel.: 734 769 413, 499 623 584
    Sadová 2755, Dvůr Králové nad Labem
    e-mail: konradova@psdvurkralove.cz 

Vedoucí Domu Žofie:  Mgr. Stanislav Lupač
    tel.: 734 684 104
    Bezručova 1006, Dvůr Králové nad Labem
    e-mail: lupac@psdvurkralove.cz 
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KONTAKTY

PŘÍJMENÍ, JMÉNO PRACOVNÍ POZICE TELEFON E-MAIL

ŘEDITELSTVÍ: Elišky Krásnohorské 2962 499 329 251

Mgr. Marcela Hauke ředitelka 604 212 697 hauke@psdvurkralove.cz

Ing. Igor Kubizniak 
vedoucí ekonomického odd., 
zástupce ředitelky 

499 329 251

773 790 795
ekonom@psdvurkralove.cz 

Ing. Lenka Kejzarová účetní 737 651 158 ucetni@psdvurkralove.cz 

Bc. Radka Šedivková asistentka ředitelky 731 637 971 asistent@psdvurkralove.cz

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA: Sadová 2755 499 623 584

Mgr. Pavla Konrádová vedoucí PS 734 769 413 konradova@psdvurkralove.cz

Bc. Hana Nápravníková sociální pracovnice 739 380 016 napravnikova@psdvurkralove.cz

Iveta Seifrtová koordinátorka PS 737 203 774 seifrtova@psdvurkralove.cz 

DPS v ul. El. Krásnohorské 2962 (Strž) 499 329 251

Gabriela Frýzlová vedoucí DPS 739 247 447 fryzlova@psdvurkralove.cz

DPS v ul. Sadová 2755, středisko osobní hygieny (SOH) 499 623 584

Petra Chmelíková vedoucí DPS Sadová 731 637 972 chmelikova@psdvurkralove.cz 

DŮM ŽOFIE (azylový dům, noclehárna): Bezručova 1006 734 684 104

Mgr. Stanislav Lupač vedoucí Domu Žofie 734 684 104 lupac@psdvurkralove.cz 

Mgr. Jindřich Hauke sociální pracovník 732 728 246 hauke.jindrich@psdvurkralove.cz 

Markéta Čížková pracovnice v sociálních sl. 734 769 386 pss.ad@psdvurkralove.cz 

SPRÁVA UBYTOVNY A BYTŮ V DOMĚ ŽOFIE: Bezručova 1006

Mgr. Marcela Hauke vedoucí ubytovny a bytů 604 212 697 hauke@psdvurkralove.cz

Ing. Lenka Kejzarová provoz ubytovny a bytů 737 651 158 ucetni@psdvurkralove.cz

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V DPS

Klára Šrámková aktivizační pracovnice 778 468 853 aktivizace@psdvurkralove.cz

SPRÁVCE BUDOV

Jaroslav Seifrt údržbář 731 139 028

Informace v této brožuře jsou platné ke dni vydání. Pro ověření aktuálních údajů  
(jedná se zejména o úhrady za služby) využijte naše webové stránky nebo volejte na tel. 604 212 697.  
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

 734 769 413, Mgr. Pavla Konrádová, vedoucí pečovatelské služby
 737 203 774, Iveta Seifrtová, koordinátorka pečovatelské služby 

Poslání
Posláním Pečovatelské služby Města 
Dvůr Králové nad Labem je poskytovat 
osobám patřícím do cílové skupiny ta-
kovou péči, pomoc a podporu prostřed-
nictvím činností pečovatelské služby, 
aby mohly zůstat doma i v době, kdy po-
třebují ke svému samostatnému životu 
v domácím prostředí pomoc druhé oso-
by a mohly žít i nadále v co největší míře 
způsobem, na který byly dosud zvyklé.

Cílová skupina PS
Cílová skupina označuje osoby v nepříznivé sociální situaci, se kterými může posky-
tovatel uzavřít smlouvu o poskytování pečovatelské služby. Jsou to osoby s bydliš-
těm ve Dvoře Králové nad Labem a v obcích správního obvodu města Dvůr Králové 
nad Labem, které současně splňují následující:
1) Dospělí (18-64 let), senioři (od 65 let), kteří se nacházejí v nepříznivé sociál-

ní situaci, tzn., že mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického one-
mocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby  
a tuto pomoc jim nemohou zajistit rodinní příslušníci ani jiné osoby či veřejně 
dostupné služby. 

2) Rodiny s dětmi (do 18 let věku dítěte), tj. rodič (rodiče) s dítětem (s dětmi) se 
zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a tuto 
pomoc jim nemohou zajistit rodinní příslušníci ani jiné osoby. 

Místa poskytování PS
Pečovatelská služba je uživatelům poskytována v domácnostech občanů: 
c) na území města Dvůr Králové nad Labem a ve všech obcích správního obvodu 

obce s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem;

d) ve středisku osobní hygieny, ul. Sadová 2755, Dvůr Králové nad Labem.

Doba poskytování PS: denně od 6:00 do 22:00 hod.

Okamžitá kapacita (vyjadřuje, kolika uživatelům v jeden okamžik lze poskytnout péči):
• Pracovní dny  

 od 6:00 do 14:30 hodin:  12 uživatelů
• Odpoledne v pracovních 

 dnech od 14:30 do 22:00:  2 uživatelé
• Víkendy a svátky:   2 uživatelé
•  SOH:     1 uživatel
Podrobnosti k dále uvedeným úkonům a úhradám najdete na www.psdvurkralove.cz, 
nebo volejte na telefon 734 769 413.
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

 734 769 413, Mgr. Pavla Konrádová, vedoucí pečovatelské služby
 737 203 774, Iveta Seifrtová, koordinátorka pečovatelské služby 

ÚKONY POPIS ÚHRADY
ZÁKLADNÍ ÚKONY

Základní sociální poradenství Bezplatné

Pomoc při 
zvládání běžných 
úkonů péče  
o vlastní osobu

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

135,– Kč / hod.

pomoc při oblékání a svlékání
pomoc při prostorové orientaci
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při osobní 
hygieně nebo 
poskytnutí 
podmínek  
pro osobní 
hygienu

osobní hygiena na lůžku či u umyvadla
celková koupel v domácnosti
celková koupel ve středisku osobní hygieny (SOH)
výměna plenkových kalhotek
prevence opruzenin a proleženin
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
ustlání postele
převlečení ložního prádla
pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy 
nebo pomoc při 
zajištění stravy

dovoz obědů (příp. donáška obědů)1 30,– Kč / úkon
pomoc při přípravě jídla a pití,  
příprava a podání jídla a pití

135,– Kč / hod.

Pomoc při 
zajištění chodu 
domácnosti

běžný úklid a údržba domácnosti
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
donáška vody
topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva
běžný nákup
pochůzky
velký nákup 140,– Kč / úkon
praní a žehlení prádla 80,– Kč /1 kg
žehlení prádla (bez praní) 35,– Kč /1 kg

Zprostředkování 
kontaktu  
se společenským 
prostředím

doprovázení dětí do školy, školského zařízení,  
k lékaři a doprovázení zpět

135,– Kč / hod.
doprovázení dospělých do školských zařízení, do za-
městnání, k lékaři, do SOH, do veřejných institucí…

FAKULTATIVNÍ (DOPLŇKOVÉ) ÚKONY
Dohled nad příjmem léků

150,– Kč / hod.Dohledy
Doprovod na procházku

Použití  
služebního auta

Doprovázení uživatelů služebním autem  
– uživatelé ze Dvora Králové nad Labem 30,- Kč / 1 jízda

Doprovázení uživatelů služebním autem  
– uživatelé ze spádových obcí 70,- Kč / 1 jízda

Poskytované úkony a úhrady

1Poskytovatel zajišťuje dovoz obědů z Městské nemocnice, která pro uživatele vaří denně racionální stravu, včetně diet. 
Uživatelé hradí cenu za stravu přímo vývařovně.
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

 734 769 413, Mgr. Pavla Konrádová, vedoucí pečovatelské služby
 737 203 774, Iveta Seifrtová, koordinátorka pečovatelské služby 

Počet uživatelů  
v daném roce

Počet uživatelů  
v obcích města

Počet  
hodin péče

Přepočtené úvazky 
pečovatelek

2017 251 17 13 085 11,6
2018 251 24 14 217 12,7

2019 236 23 14 547 14,0

2020 227 29 13 649 15,0
2021 236 22 14 459 15,5

Z počtu uživatelů v roce 2021 bylo kvalifikovaným odhadem 18 % osob se syn-
dromem demence v různých fázích a 28 % osob se stupněm příspěvku na péči III  
a IV, tzn., že se jedná o osoby převážně či zcela závislé na nepřetržité pomoci druhé 
osoby. 

Jak lze o pečovatelskou službu zažádat?
Zájemce zavolá (případně ji jinak zkontaktuje) vedoucí pečovatelské služby (soci-
ální pracovnici) – tel. č. 734 769 413. Sociální pracovnice navštíví zájemce v jeho 
domácnosti, kde se dohodnou na tom, jakou pomoc, péči a podporu zájemce po-
třebuje k tomu, aby mohl i nadále zůstat doma a cítil se tam bezpečně. Jsou mu 
podány informace o tom, jakým způsobem a za jakých podmínek bude pečovatelská 
služba poskytována. Pokud se obě strany dohodnou, je uzavřena písemná smlouva 
o poskytování pečovatelské služby a vytvořen individuální plán (osobní nastavení 
dohodnuté míry péče a podpory). Tento plán je spolu s uživatelem průběžně vyhod-
nocován a nastavován tak, aby uživateli umožňoval i nadále důstojný a bezpečný 
život v domácím prostředí.  

STŘEDISKO OSOBNÍ HYGIENY
Ve středisku osobní hygieny (dále jen SOH) se 
provádějí koupele u uživatelů, kteří potřebují 
pomoc druhé osoby a mají doma nevyhovující 
podmínky pro koupání. 
Adresa SOH:
přízemí DPS v ul. Sadová 2755, Dvůr Králové 
nad Labem
Provozní doba:
Pracovní dny od 6,30 do 14,00 hod.
Doprovod do SOH si zajistí uživatel buď sám, 
nebo může využít dovoz služebním vozidlem 
(jedno vozidlo je vybavené plošinou pro pře-
pravu osoby na invalidním vozíku). 
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

 734 769 413, Mgr. Pavla Konrádová, vedoucí pečovatelské služby
 737 203 774, Iveta Seifrtová, koordinátorka pečovatelské služby 

Příběh uživatele se syndromem demence
Paní Z. K. (88 let) bydlí od roku 2020 v Domě s pečovatelskou službou. Zpočát-
ku využívala pouze dovoz obědů, praní prádla, doprovody a nákupy, hodně jí 
pomáhala i rodina, která za ní pravidelně docházela. Na menší nákupy si byla 
schopná chodit sama do blízkého obchodu. V té době již hodně zapomínala, ale 
byla zvyklá si věci psát na papír. 
Koncem roku 2021 byla péče rozšířena o dohled nad léky, které zapomínala 
užívat. Sama si problémy s pamětí uvědomovala a trápilo jí to, často byla nejis-
tá. Paní se začaly důležité informace psát do kalendáře, aby se každý den lépe 
zorientovala a věci se jí začaly každodenně pečovatelkami více připomínat. 
Pro zhoršování zdravotního stavu jsme museli v květnu roku 2022 péči rozšířit  
o úklid domácnosti, přípravu a podání jídla a pomoc s osobní hygienou.
Uživatelce byla pořízena psací tabulka, kam pečovatelka každý den zapisuje dů-
ležité informace, jako je datum, návštěvy lékaře apod., a to pro lepší orientaci. 
Společných aktivit v DPS se v tu dobu již straní, nejraději je sama ve svém bytě. 
Potíže s pamětí postupně ovlivňují všechny každodenní činnosti paní Z. K., která 
by v rámci možností velmi ráda zůstala co nejvíce soběstačná. Ze strany všech 
zaměstnanců je důležitý empatický přístup, dostatek času a velká míra pocho-
pení pro její onemocnění. Cílem naší služby je v tomto případě zajistit kvalitní 
péči a další potřeby pro spokojený život, aby mohla být co nejdéle doma a ne-
musela do domova pro seniory.

PÉČE O OSOBY  
SE SYNDROMEM DEMENCE
Osob s demencí přibývá a nejinak je tomu  
i v naší službě. Vytvořit podmínky pro dob-
rý život člověka s demencí pro nás znamená 
nejenom zajistit běžnou péči, ale zaměřit 
se i na další potřeby, které člověk s demencí 
má. Je nezbytné pracovat s celým rodinným 
systémem, uzpůsobit prostředí nové situaci 
a pomoci pečujícím vyrovnat se s přichá-
zejícími změnami jejich blízkých stižených 
demencí. Pečující blízká osoba často po-
třebuje více podpory než samotný člověk  
s demencí. Péče je velmi náročná a nastavu-
jeme ji uživateli na míru. Kromě toho jsme v 
úzkém a pravidelném kontaktu s rodinným 
pečujícím.   
Sociální pracovnice nabízí testování vybra-
ným uživatelům na zjištění poruch paměti. 
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DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

 739 247 447, Gabriela Frýzlová, vedoucí DPS Strž (v ul. Elišky Krásnohorské) 
 731 637 972, Petra Chmelíková, vedoucí DPS Sadová

Dům s pečovatelskou službou (dále DPS) 
je nájemní dům s byty zvláštního urče-
ní. Byty jsou určeny pro bydlení seniorů 
a dospělých občanů se zdravotním po-
stižením ze Dvora Králové nad Labem  
a spádových obcí, kteří mají nevyhovují-
cí bytové podmínky a pro zajištění samo-
statného života potřebují z důvodu věku 
nebo snížené soběstačnosti pomoc nebo 
péči jiné osoby. Každý nájemce má uza-
vřenou nájemní smlouvu. Byty si nájemci 
vybavují svým vlastním nábytkem a zaří-
zením. Každý byt má možnost napojení 
na internet. Obyvatelům obou DPS jsou 
nabízeny volnočasové aktivity (viz dále).
• Organizace má ve správě 2 domy  

s pečovatelskou službou (DPS)
• DPS v ul. Elišky Krásnohorské 2962: 40 

bytů, z toho 8 bezbariérových
• DPS v ul. Sadová 2755: 45 bytů, z toho 

8 bezbariérových
• byty jsou malometrážní pro jednu až 

dvě osoby
• Nájemné v DPS: 72,- Kč/m2
• O umístění občanů do DPS rozhoduje 

Rada města na základě doporučení 
sociální komise. S vybranými žadateli 
uzavírá ředitelka nájemní smlouvy.

• Potřebná péče je zajišťována každý 
den od 6,00 do 22,00 hod.

V DPS Sadová je jeden byt vyčleněn na přechodné ubytování tří měsíců seniorům  
a lidem se zdravotním postižením, kteří musí opustit po léčbě nemocnici, ale nemo-
hou se vrátit do svého domova pro nevyhovující prostředí a takovou náročnost péče, 
kterou nelze zajistit v domácím prostředí. Tito lidé mají, s naší podporou, další tři 
měsíce na vyřešení své těžké situace, nejčastěji umístěním v pobytovém zařízení. 
Cena: 8 000,- Kč / měsíc (včetně energií a služeb spojené s bydlením). Byt je bezba-
riérový a plně vybaven. 
V DPS Sadová se nachází společenské a vzdělávací centrum pro seniory – velká spo-
lečenská místnost s přilehlou a vybavenou kuchyňkou a bezbariérovými toaletami. 
Místnost je vybavená interaktivní tabulí a počítačovou technikou. 
Bližší informace k pronájmu Centra najdete na www.psdvurkralove.cz, nebo na tel. 
604 212 697.
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DŮM ŽOFIE –  DŮSTOJNÉ MÍSTO PRO OSOBY V BYTOVÉ NOUZI

Dům Žofie (azylový dům), ul. Bezručova 1006, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
 734 684 104, Mgr. Stanislav Lupač, vedoucí Domu Žofie
 732 728 246, Mgr. Jindřich Hauke, sociální pracovník

Dům Žofie v ul. Bezručova 1006, Dvůr Králové nad Labem, prošel v roce 2022 kom-
pletní a velmi zdařilou rekonstrukcí a nabízí lidem v nouzi následující možnosti:

• Azylový dům – přízemí Domu Žofie
• Noclehárna – na pozemku Domu Žofie
• Ubytovna – 1. patro 
• Byty pro osoby v bytové nouzi – 2. patro.
• Potravinová pomoc a sociální šatník

Bližší informace jsou uvedeny níže.

Poslání 
Posláním sociální služby azylový dům je pomoc s řešením nepříznivé sociální si-
tuace a podpora v návratu zpět do běžného způsobu života osobám starším 18 let  
s trvalým bydlištěm ve Dvoře Králové nad Labem a v obcích správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem, které přišly o bydlení, a které sou-
časně nejsou schopny tuto kritickou životní situaci řešit vlastními silami.  

Cílem služby je, aby uživatelé
1) vyřešili svou bytovou situaci, to znamená, aby si zajistili jakoukoliv formu byd-

lení (nájemní byt, sociální byt, ubytovnu, bydlení s rodinou apod.);
2) zajistili si pravidelný finanční příjem a měli možnost řešit svou finanční situaci 

(finanční závazky). 

AZYLOVÝ DŮM ŽOFIE
Azylový dům je pobytová sociální služba určená osobám, které přišly o bydlení, 
nemají kam jít, ale svou situaci chtějí, a s naší pomocí mohou vyřešit. Uživatelé 
zde mohou pobývat zpravidla jeden rok. 
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DŮM ŽOFIE –  DŮSTOJNÉ MÍSTO PRO OSOBY V BYTOVÉ NOUZI

Dům Žofie (azylový dům), ul. Bezručova 1006, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
 734 684 104, Mgr. Stanislav Lupač, vedoucí Domu Žofie
 732 728 246, Mgr. Jindřich Hauke, sociální pracovník

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou osoby starší 18 
let, s trvalým bydlištěm ve Dvoře Králové 
nad Labem a v obcích správního obvodu 
obce s rozšířenou působností Dvůr Krá-
lové nad Labem, které:
a) nemají bydlení z různých důvodů; 
b) nejsou schopny svou situaci řešit 

bez pomoci, ale  
c) chtějí a mohou tuto situaci řešit; 
d) zároveň jsou orientované v čase, 

místě a jsou převážně soběstačné.

Časová dostupnost služby
1) sociální služba je poskytována nepřetržitě; 
2) přítomnost pracovníka: v pracovních dnech nepřetržitě (24 hodin), o víkendech 

a svátcích od 19:00 do 7:00 hodin. 

Jak lze o sociální službu azylový dům požádat?
1) osobně v Domě Žofie na adrese Bezručova 1006, Dvůr Králové nad Labem  
      v pracovních dnech od 7,00 do 19,00 hod.;
2)  telefonicky: 734 684 104, 732 728 246
3)  e-mailem: lupac@psdvurkralove.cz 

Kapacita služby: 
11 lůžek (v šesti pokojích, z toho jeden je bezbariérový, který má vlastní bezbarié-
rovou koupelnu a WC, včetně polohovacího lůžka, s možností ubytovat jednu osobu 
pohybující se na invalidním vozíku). 
Sociální služba je poskytována na základě písemného potvrzení od registrujícího 
lékaře,  písemné smlouvy o poskytování sociální služby azylový dům a individu-
álního plánu, ve kterém se společně pracovník a uživatel dohodnou na konkrétních 
krocích směřující k řešení nepříznivé situace. Uživatel se aktivně podílí na řešení 
své nepříznivé sociální situace. 

Rok Počet uživatelů  
v daném roce

Úspěšnost řešení nepříznivé sociální 
situace

2017 26 53 %
2018 27 76 %

2019 21 64 %

2020 25 83 %
2021 22 93 %
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Noclehárna, ul. Bezručova 1006, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
 734 684 104, Mgr. Stanislav Lupač, vedoucí Domu Žofie
 732 728 246, Mgr. Jindřich Hauke, sociální pracovník

DŮM ŽOFIE –  DŮSTOJNÉ MÍSTO PRO OSOBY V BYTOVÉ NOUZI

NOCLEHÁRNA

Poslání služby
Posláním sociální služby noclehárna je umožnit dospělým osobám s trvalým bydli-
štěm ve Dvoře Králové nad Labem a v obcích správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Dvůr Králové nad Labem, které žijí na ulici, důstojně přenocovat v pro-
storách noclehárny.  

Cíle služby
Cílem služby je umožnit uživatelům:
a) přenocování;
b) využití koupelny k provedení osobní hygieny;
c) převléknout se do čistého oblečení a najíst se.

Cílové skupiny
Osoby starší 18 let s trvalým bydlištěm ve Dvoře Králové nad Labem a jeho spádo-
vých obcích, které jsou bez přístřeší a které jsou soběstačné v základních úkonech 
péče o vlastní osobu.

Úkony Popis Úhrady
ZÁKLADNÍ ÚKONY

Základní sociální poradenství Bezplatné
Ubytování - ubytování na jedno až třílůžkovém pokoji 

- po dobu zpravidla jednoho roku

- umožnění celkové hygieny těla

- výměna ložního prádla (jednou za 14 dní)

150 Kč / den

Vytvoření podmínek pro 
samostatnou přípravu stravy

- využívání vybavené společné kuchyně

Bezplatné

Pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních 
záležitostí

- pomoc při vyřizování běžných záležitostí                 
vyplývajících z individuálního plánu

- pomoc při obnovení nebo upevnění kon-
taktu s rodinou a pomoc při dalších akti-
vitách podporujících sociální začleňování 
osob, včetně uplatňování zákonných náro-
ků a pohledávek

FAKULTATIVNÍ ÚKONY (NEPOVINNÉ)
Praní osobního prádla použití pračky 30 Kč /1 pračku

prací prášek 10 Kč /1 dávku

Noclehárna je ambulantní nízkoprahová sociální služba, kam se mohou dospělí 
lidé, kteří žijí na ulici a nemají mnoho možností, motivace a vůle ke zlepšení své 
situace, přijít vyspat, najíst, převléknout do čistého a probrat své záležitosti se 
sociálním pracovníkem.
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Noclehárna, ul. Bezručova 1006, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
 734 684 104, Mgr. Stanislav Lupač, vedoucí Domu Žofie
 732 728 246, Mgr. Jindřich Hauke, sociální pracovník

POTRAVINOVÁ POMOC A SOCIÁLNÍ ŠATNÍK
V rámci azylového domu nabízí naše organizace lidem v nouzi (nejenom uživate-
lům našich služeb, ale i ostatním občanům) od roku 2012 potravinovou pomoc. Tuto 
pomoc jsme schopni nabízet díky laskavým dárcům. Firma Katka a spol. pekařství  
s. r. o. od prvopočátku denně poskytuje chléb a pečivo. Jsou však další organizace, fir-
my a soukromé osoby, které nezištně a pravidelně pomáhají lidem v nouzi. Jsme jim 
za jejich solidaritu velmi vděčni. Největší část potravinové pomoci získáváme v rámci 
benefičního projektu Noc venku, který se v roce 2020 a 2021 ve své původní podobě 
neuskutečnil z důvodu koronavirové pandemie. V obou letech byla proto zorganizo-
vána sbírka potravin, ze které se stala sbírka celoroční. V roce 2021 se v rámci „Jiná 
Noc venku“ vybralo 2 090 ks potravin v hodnotě 54 851 Kč, pečivo v hodnotě 79 287 
Kč od firmy Katka a spol. pekařství, s. r. o. 
Rovněž pravidelně je našimi uživateli využíván (ať současnými či minulými) i soci-
ální šatník. Šatník je průběžně doplňován oblečením od soukromých dárců. Nejvíce 
potřebujeme pánské oblečení – boty, bundy, rukavice, čepice, kalhoty, trika, tepláky, 
teplé ponožky. Vážení čtenáři, pokud byste měli chuť a mohli pomoci, kontaktujte, 
prosím, vedoucího Domu Žofie, Mgr. Stanislava Lupače (734 684 104). Za případnou 
pomoc předem děkujeme. 

DŮM ŽOFIE –  DŮSTOJNÉ MÍSTO PRO OSOBY V BYTOVÉ NOUZI

Provozní doba
Noclehárna je otevřená celoročně:
• Od 1. 11. do 31. 5. v pracovních dnech od 18:00 do 8:00 hod.,  

o víkendech a svátcích od 19:00 do 07:00 hod. 
• Od 1. 6. do 31. 10. od 20:00 do 8:00 hod. 

• V pracovních dnech je od 7:00 do 9:00 hod. poskytováno základní sociální poradenství.

Jak lze o službu požádat?
1) Přímo v noclehárně v období od 1. 11. do 31. 5. v pracovních dnech od 18:00 do 

20:00 hod., o víkendech a svátcích od 19:00 do 20:00 hod., v období od 1. 6. do 
31. 10. v době od 20:00 do 21:00 hod.

2) Osobně v azylovém Domě Žofie v pracovních dnech od 7:00 do 19:00 hod.
3) Telefonicky na čísle 734 684 104 nebo 732 728 246

Kapacita služby: 7 lůžek

Úhrady za poskytované služby
Základní úkony Úhrada v Kč

Přenocování na noclehárně 40 Kč / noc

Fakultativní úkony (nepovinné)

Praní osobního prádla 30 Kč / jedno vyprání

Prací prášek 10 Kč / jedno vyprání

V roce 2021 využilo službu noclehárny 26 uživatelů ze Dvora Králové nad Labem  
a spádových obcí. 
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DŮM ŽOFIE –  DŮSTOJNÉ MÍSTO PRO OSOBY V BYTOVÉ NOUZI

Správa ubytovny a bytů v Domě Žofie, ul. Bezručova 1006, 544 01  Dvůr Králové nad Labem
 604 212 697, Mgr. Marcela Hauke, ředitelka a vedoucí ubytovny a bytů
 737 651 158, Ing. Lenka Kejzarová, uzavírání smluv na ubytování a bydlení

UBYTOVNA
Ubytovna se nachází v prvním patře 
Domu Žofie a nabízí ubytování na dobu 
až dvou let zejména osobám, které od-
cházejí z azylového domu (v rámci pro-
stupného bydlení) a zvládnou samostat-
né bydlení, ale i dalším osobám, které 
nedosáhnou na běžné bydlení.

Žádat o ubytování mohou osoby v byto-
vé nouzi s trvalým bydlištěm ve Dvoře 
Králové nad Labem a spádových obcích. 
Žádost se podává na městském úřadu, 
odboru školství, kultury a sociálních věcí.

Vybavení:

• 4 jednolůžkové pokoje

• 1 dvoulůžkový pokoj

• 1 bezbariérová ubytovací jednotka 
se samostatnou koupelnou a WC

• společné sociální zařízení, zvlášť pro 
ženy a zvlášť pro muže

• společná prádelna s pračkou  
a sušičkou

• společná terasa

• pokoje jsou plně vybaveny 
nábytkem, kuchyňskou linkou, bílou 
technikou, nádobím, televizí, okna 
jsou doplněná žaluziemi. Všechny 
pokoje mají vlastní balkón. 

Cena za ubytování v době vydání brožury:

• 7 100 Kč za běžnou ubytovací 
jednotku

• 7 300 Kč za bezbariérový pokoj

• 9 200 Kč za dvojici

Cena za ubytování obsahuje nájemné, 
pronájem vybavení, energie a služby.
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DŮM ŽOFIE –  DŮSTOJNÉ MÍSTO PRO OSOBY V BYTOVÉ NOUZI

Správa ubytovny a bytů v Domě Žofie, ul. Bezručova 1006, 544 01  Dvůr Králové nad Labem
 604 212 697, Mgr. Marcela Hauke, ředitelka a vedoucí ubytovny a bytů
 737 651 158, Ing. Lenka Kejzarová, uzavírání smluv na ubytování a bydlení

BYTY PRO OSOBY V BYTOVÉ NOUZI
Celkem 6 bytů pro osoby v bytové 
nouzi se nachází ve druhém patře 
Domu Žofie a nabízí bydlení na dobu 
až pěti let zejména samoživitelkám/
samoživitelům s dětmi, rodinám  
s dětmi, seniorům a dalším osobám, 
které nemají kde bydlet, nebo sou-
časné bydlení je pro ně již finančně 
neúnosné a nemohou najít bydlení na 
běžném trhu s byty.

Žádat o nájem bytu mohou osoby v bytové nouzi s trvalým bydlištěm ve Dvoře Krá-
lové nad Labem a spádových obcích. Žádost se podává na městském úřadu, odbor 
školství, kultury a sociálních věcí.

Vybavení:
• 3 byty o velikosti 1 + KK
• 2 byty o velikosti 2 + KK
• 1 byt  o velikosti 3 + KK
• společná terasa
• kuchyňské linky jsou vybavené dřezem s pákovou baterií, sporákem se 

sklokeramickou deskou, digestoří
• každý byt má vlastní koupelnu s WC a sprchovým koutem, nad umyvadlem jsou 

namontované skříňky se zrcadlem
• na oknech jsou žaluzie
• většina bytů má vlastní balkón 
Cena za pronájem v době vydání brožury: 60 Kč/m2
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Informace k Senior automobilu: 
 732 320 575, Bc. Radka Šedivková, asistentka ředitelky 

SENIOR AUTOMOBIL

Služba Senior automobil si získává stále více zákazníků z řad zejména seniorů, kteří 
se nemají jak dostat ze svého bydliště na různá místa, nedojdou na zastávku au-
tobusu a potřebují oporu druhé osoby. Automobil zajišťuje dopravu i osobám na 
invalidním vozíku. 

Cíl služby
Cílem služby je zajistit občanům nad 65 let a občanům se zdravotním postižením 
dopravu zejména k lékaři, ale i na nákupy či na úřady v případě, že nemohou volit 
jiný způsob dopravy, obávají se náledí, nebo potřebují zajistit doprovod.

Místní dostupnost služby 
Dvůr Králové nad Labem a spádové obce

Časová dostupnost
Pracovní dny: od 6:30 do 14:30 hod. (osobní domluvy jsou možné)

Cena (od 1. 1. 2023)
• 19 Kč / km jízdy
• 200 Kč / hodinu čekání; cena se krátí dle skutečného času

Jak lze dopravu objednat?
• Telefonicky: 732 320 575  

kontaktní osoba: Bc. Radka Šedivková, asistentka ředitelky organizace
• E -mailem na adresu: seniorautomobil@seznam.cz
• Nejméně 1 pracovní den předem do 8:00 hod.

rok počet km počet jízd počet zákazníků celkem

2017 3 352 293 63
2018 2 589 284 59

2019 3 835 401 69

2020 3 737 336 67
2021 7 031 631 70
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V DPS

Volnočasové aktivity v DPS:
 778 468 853, Klára Šrámková, aktivizační pracovnice 

Od roku 2020 mají obyvatelé obou DPS možnost využívat ši-
rokou nabídku volnočasových aktivit, které jsou velmi žádané 
– cvičení a jiné pohybové aktivity, bubnování, trénování pa-
měti, tréninkové kavárničky, výlety do blízkého i vzdáleněj-
šího okolí, hudební odpoledne, tancování, společné aktivity  
s dětmi, Gentleman Club, opékání vuřtů, koncerty. Navíc  
v obou domech probíhají jednou týdně Kluby důchodců. Akti-
vity přispívají ke smysluplnému využití volného času, ke zlep-
šení celkové kondice a k radostnějšímu životu. Aktivizační 
pracovnice nabízí i individuální aktivity obyvatelům, kteří se  
z nejrůznějších důvodů nechtějí či nemohou účastnit skupino-
vých akcí, ale cítí se osamělí a izolovaní. Spolupracuje rovněž 
se sociální pracovnicí na aktivitách pro osoby s demencí.   
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NOC VENKU

24. listopadu 2022 je ve Dvoře Králové nad La-
bem je plánován již 9. ročník celorepublikové 
akce Noc venku. Jedná se o jedinečnou bene-
fiční a vzdělávací akci na podporu osob bez do-
mova, jejímž cílem je bořit mýty a předsudky 
s bezdomovectvím spojené, vybrat trvanlivé 
potraviny (formou vstupného) určené pro oso-
by v nouzi a zažít si noc venku přespáním na 
veřejném prostranství.

Program je tradičně plánován jak v Hankově 
domě, tak na náměstí Václava Hanky. Z progra-
mu vybíráme to nejzajímavější – skvělá muzika 
The Last Revolution – Green Day Revival, od-
borné a studentské vstupy, vyhodnocení dět-
ské výtvarné soutěže na téma Mít své místo, 
příběhy osob bez domova, výstava fotografií s 
tématikou bezdomovectví a chudoby; ve stanu 
a na náměstí jsou plánovány další aktivity.  

Hlavními organizátory 9. ročníku Noci venku 
ve Dvoře Králové nad Labem jsou již tradičně 
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad 
Labem a Hankův dům, městské kulturní zaříze-
ní, ve spolupráci s dalšími partnery z řad obcí, 
městských a neziskových organizací, podni-
katelů, fyzických osob. Záštitu nad projektem 
převzal prezident Asociace poskytovatelů so-
ciálních služeb ČR Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA. 

Do 9. ročníku se mezi jinými subjekty zapoji-
ly všechny mateřské, základní a střední ško-
ly ve Dvoře Králové nad Labem a VOŠZ a SZŠ 
Trutnov a DDM Jednička. Zapojení škol, školek  
a školských zařízení je jedinečností Noci venku 
ve Dvoře Králové nad Labem. Všechny subjekty 
pořádají sbírky a většina základních škol i ško-
lek se symbolicky připojí k Noci venku přespá-
ním ve svých třídách. 

Bližší informace o projektu: 
www.facebook.com/nocvenku.dknl/ 
Děkujeme všem účastníkům, partnerům, dob-
rovolníkům a organizátorům za spolupráci  
a podporu! Loga partnerů jsou na další stránce.

 734 684 104, Mgr. Stanislav Lupač, vedoucí Domu Žofie
 732 728 246, Mgr. Jindřich Hauke, sociální pracovník



DĚKUJEME PARTERŮM NOCI VENKU ZA PODPORU




