
Pane náměstku, jaké jsou priority Královehradeckého kra-
je, potažmo Vaše v sociální oblasti?

Největší výzvou v sociální oblasti je stárnutí populace. Počet 
seniorů se zvyšuje a zvyšuje se také podíl seniorů závislých 
na péči. S ohledem na to se snažíme zvýšit dostupnost te-
rénních služeb, zejména ve venkovských oblastech, chceme 
posílit i ambulantní i pobytové sociální služby. 

Další velkou oblastí je péče o osoby se zdravotním posti-
žením. Zde se snažíme přesunout péči z velkých ústavních 
služeb do zařízení v běžné zástavbě. Chybějí nám také služ-
by pro osoby s autismem a s duševním onemocněním. Řada 
aktivit i investic kraje směřuje a bude směřovat také tímto 
směrem. 

V oblasti financování se potýkáme s nedostatečným nárůs-
tem finančních prostředků ze strany státu i nízkými mzdami 
pracovníků zařízení sociálních služeb, což je příčinou chybě-
jícího personálu u poskytovatelů sociálních služeb. Usiluje-
me také o to, aby se na financování sociálních služeb podíle-
ly obce, což je důležité s ohledem na téma stárnutí populace.

Vedle sociálních služeb a preventivních aktivit se snažíme 
podporovat rodiny, které jsou nejdůležitějším prvkem spo-
lečnosti. Kraj proto schválil Koncepci rodinné politiky v Krá-
lovéhradeckém kraji na léta 2020 – 2023, jejímž cílem je na-
stavit aktivity na podporu rodin a seniorů.

Milí čtenáři, 

Královéhradecký kraj se snaží zlepšit kvalitu života jeho oby-
vatel v mnoha oblastech, přičemž na všechny tyto oblasti 
klade stejný důraz. Nejinak je tomu i v sociální oblasti, kterou 
má ve své gesci náměstek hejtmana Královéhradeckého kra-
je Vladimír Derner. 

Centrum investic, rozvoje a inovací spolupracuje s pa-
nem náměstkem na realizaci investičních i neinves-
tičních projektů, ale i dalších aktivitách, souvisejících 
s jeho gescí. Jsem hluboce přesvědčený, že se jedná  
o velmi potřebné projekty, které jsou primárně zaměřeny na 
rozvoj lidského potenciálu a jeho další podporu. Neméně dů-
ležité jsou také projekty věnující se rozvoji služeb a zajištění 
potřebného zázemí nejen pro ty, kteří služby poskytují, ale 
také pro ty, kteří je potřebují. Jsem osobně velmi rád, že s re-
alizací těchto projektů může být naše Centrum nápomocno, 
ale více nám prozradí pan náměstek Derner.Lukáš Korych, ředitel CIRI (zdroj: CIRI)

Úvodní slovo ředitele
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Centrum investic, rozvoje a inovací se společně s Kraj-
ským úřadem Královéhradeckého kraje podílí na naplňo-
vání a dosahování těchto cílů a změn. V čem Vám je CIRI 
nejvíce nápomocno?

Na CIRI si, nejen já ale i ostatní mí kolegové, ceníme hlav-
ně zkušeností jejich projektových manažerů. V současném 
programovacím období pro Královéhradecký kraj administ-
rují mnoho projektů investičních i neinvestičních, které mají 
přímý dopad do sociální oblasti.

O jaké se konkrétně jedná, které byste vyzdvihl nad  
ostatní? 

Takto bych to neformuloval, všechny projekty jsou pro kraj dů-
ležité. Ale například do výzev Integrovaného regionální ope-
račního programu bylo v tomto období předloženo 8 žádostí  
o podporu investičních projektů na výstavbu infrastruktury 
pro poskytování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 
v předpokládané výši cca 220 milionů korun, které pro nás 
administruje právě CIRI. V realizaci jsou v současné době tři 
projekty, které budou dokončeny v roce 2020, a jež určitě 
nejde opomenout.

Prvním je Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových 
služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí. V tomto projektu bu-
dou zvýšeny kapacity pobytových služeb sociální péče ko-
munitního charakteru pro osoby s postižením a současně se 
i zvýší dostupnost tohoto typu služeb pro obyvatele kraje. 
Už se těším, až bude dostavěn dům, ve kterém budou dvě 
skupinové domácnosti pro poskytování služby chráněného 
bydlení pro tři a tři osoby v každé z nich. Už došlo k demoli-
ci původního objektu a probíhá výstavba nového rodinného 
domu, který bude následně vybaven nezbytným nábytkem  
a elektronikou. Rozpočet projektu je cca 14 milionů Kč.

Dalším projektem, který chci zmínit, je Transformace ÚSP 
pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Kostelec nad Orli-
cí 2.  Tento projekt řeší transformaci Ústavu sociální péče pro 
mládež Kvasiny. V rámci projektu bude vybudováno záze-
mí pobytové sociální služby (chráněné bydlení) komunitního 
charakteru pro osoby s mentálním, případně kombinovaným 

postižením. Díky tomu se sníží kapacita služby ústavního 
charakteru. Předmětem projektu je vybudování dvou skupi-
nových domácností (po 3 uživatelích) s celkovou kapacitou 
6 lůžek v lokalitě Kostelec n. Orlicí. I zde dojde k postavení 
zcela nového domu, v němž budou také dvě samostatné do-
mácnosti, každá pro tři osoby, které budou moci žít v klasic-
kých podmínkách, nikoliv za zdmi ústavu.  U tohoto projektu 
je rozpočet ještě o něco vyšší a přesahuje 20 mil. Kč. 

Do třetice chci zmínit transformaci ústavu pro mládež  
v Kvasinách a jeho detašovaného pracoviště v Týništi nad 
Orlicí. Projekt napomůže transformaci Ústavu sociální péče 
pro mládež Kvasiny vybudováním zázemí pobytové sociální 
služby, tedy dalšího chráněného bydlení. Jako v předchozích 
případech se nám opět podaří vybudovat dvě domácnosti. 
Jediný rozdíl je v tom, že původní objekt byl ve stavu, kdy jej 
ještě bylo možné rekonstruovat, ale i tak rozpočet projektu 
přesahuje 26 milionů Kč.

V přípravné fázi máme v současné době několik dalších pro-
jektů v lokalitách Častolovice, Třebechovice pod Orebem, 
Kostelec nad Orlicí, Náchod a Hradec Králové. Některé ob-
jekty budou sloužit realizaci transformačního plánu Ústavu 
sociální péče pro mládež Kvasiny, u dalších se jedná o roz-
šíření infrastruktury sociální sítě v Královéhradeckém kraji. 

Transformace ústavu pro mládež v Kvasinách a jeho detašovaného 
pracoviště v Týništi nad Orlicí

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kos-
telec nad Orlicí

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Kostelec 
nad Orlicí 2
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Začátek realizace těchto projektů bude možný po dokončení 
všech přípravných procesů, nejdříve od roku 2020.

Zatím jste mluvil o investičních projektech, ale není soci-
ální oblast velmi silně vnímána především jako oblast tzv. 
„měkkých“ projektů? 

To jistě ano, ale bez stabilního zázemí, tedy budov to prostě 
nejde. 

Neinvestiční projekty Královéhradeckého kraje v sociální ob-
lasti jsou podpořené z Operačního programu Zaměstnanost. 
Zaměřují se především na financování vybraných sociálních 
služeb sociální prevence. Prostřednictvím projektů zajišťuje-
me dostupnost služeb, zapojení cílových skupin do ekono-
mického, sociálního a kulturního života společnosti. Důraz 
klademe hlavně na jejich vstup i návrat na trh práce a jejich 
udržení se na něm. Důležitý je pro znevýhodněné osoby také 
přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují. 

Dalšími projekty jsou tzv. rozvojové projekty, které podpo-
rují zajištění procesů plánování sociálních služeb, nastavení 
informačních aktivit a systému vyhodnocování potřeb, zave-
dení koordinačních rolí v oblasti aktivit pro pečující osoby 
atd. 

Na konci října byl ukončen projekt „Služby sociální pre-
vence v Královéhradeckém kraji IV“, který byl mezi první-
mi realizovanými projekty. Byl zahájen již v roce 2015 a byl  
v řadě již čtvrtým individuálním projektem, který řešil finan-
cování sociálních služeb prostřednictvím dotace z Evropské-
ho sociálního fondu.

Prostřednictvím projektu bylo podpořeno celkem 47 služeb: 
6 azylových domů, 1 dům na půl cesty, 1 intervenční cent-
rum, 1 nízkoprahové denní centrum, 2 podpory samostat-
ného bydlení, 1 následná péče, 12 sociálně aktivizačních 
služeb pro rodiny s dětmi, 2 sociálně terapeutické dílny, 20 
sociálních rehabilitací a 1 terénní programu. Tyto sociální 
služby využilo bezmála 4 tisíce lidí, kteří získali podporu a síť 
sociálních služeb mohla být rozšířena o 27 nových či inovo-
vaných služeb. To je myslím pořádná porce dobře odvedené 
práce, která je za spoluprací kraje a CIRI vidět. Důležité je si 
uvědomit, že jsme měli zodpovědnost za smysluplné využití 
více jak 350 mil. Kč. 

Od 1. ledna roku 2018 začala realizace dalšího tzv. službové-
ho projektu, který podpoří dalších 10 služeb sociální preven-
ce v kraji. V jeho rámci bude podpořeno samostatné bydlení 
pro osoby s mentálním postižením a duševním onemoc-
něním, sociální rehabilitace pro osoby ohrožené sociálním 
vyloučením či s mentálním postižením, sociálně aktivizační 
služba pro rodiny s dětmi a azylový dům pro matky s dětmi. 
Celkové náklady projektu činí téměř 63 milionů korun. Vše se 
nám snad podaří zrealizovat do konce září 2021.

Důležité je, že projekty na sebe navazují a my můžeme za-
ručit kontinuitu služeb. Realizace projektu Služby VI, který 
navazuje na končící projekt Služby IV, zajistí dostupnost 27 
sociálních služeb. Celkové náklady projektu činí přes 161 mi-
lionů korun a projekt potrvá od 1. září 2019 do 31. října 2022.

Teď jste mluvil o projektech, které jsou zaměřeny na klien-
ty, ale je možné nějak pomoci, ulehčit či podpořit i samotné 
poskytovatele sociálních služeb? 

Samozřejmě, i jim se snažíme pomáhat. Jedná se o tzv. roz-
vojové projekty. Jeden z nich skončil v červenci tohoto roku.  

Důležitý je pro znevýhodněné osoby také přístup ke službám, které 
návrat na trh práce umožňují

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV
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Byl to projekt na Rozvoj regionálního partnerství v sociální 
oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje. V něm nám 
šlo hlavně o podporu a posílení spolupráce všech subjektů 
v našem kraji, zajištění funkčního procesu plánování sociál-
ních služeb na území zapojených obcí Královéhradeckého 
kraje, nastavení systému vyhodnocování potřeb, nastavení 
informačních aktivit, zavedení koordinační role obcí v oblasti 
aktivit pro pečující osoby a podpoření vybraných obcí v roli 
koordinátora sociálního bydlení. Do projektu byly zapojeny 
obce Broumov, Dvůr Králové, Hradec Králové, Jičín, Koste-
lec nad Orlicí, Náchod, Nová Paka, Nové Město nad Metují, 
Trutnov a Vrchlabí. Vynaložené prostředky, 18 milionů korun, 
určitě dokázaly splnit námi požadovaný cíl. Bohudík, ani ten-
to projekt není jednorázový a od září letošního roku bude 
moci pokračovat v rámci projektu jiného.

V současné době připravujeme dva projektové záměry – na 
podporu komunitních služeb pro osoby se zdravotním po-
stižením v Královéhradeckém kraji a rozvojový projekt, který 
bude již sedmý v pořadí. 

Na konec bych se zeptal, zda jsou společné aktivity či pro-
jekty, které mají velký dopad do sociální oblasti v regionu? 

Nejedná se přímo o projekty, ale spíše o velká témata, kterým 
se ve spolupráci s Centrem investic, rozvoje a inovací věnu-
jeme. Jedná se o témata, která jsou aktuální nejen v našem 
regionu, ale celostátně. Tím prvním je Podpora dostupného 
bydlení. Dostupné bydlení má významný regionální dopad. 
Královéhradecký kraj se prostřednictvím CIRI rozhodl aktiv-
ně zapojit do této problematiky. Z podnětu Regionální stálé 

konference KHK bylo sociální bydlení 
diskutováno v rámci 2. Veletrhu sociál-
ního podnikání v květnu 2018, kde se 
na toto téma konal kulatý stůl. V dru-
hé polovině roku 2018 byla ustavena 
Platforma dostupného bydlení Králo-
véhradeckého kraje, jejíž cílem má být 
v rámci pravidelných jednání přenos 
informací, sdílení dobré praxe a koor-

dinace aktivit. Do její činnosti je zapojeno široké spektrum 
subjektů, které se tématikou zabývají – zástupci Královéhra-
deckého kraje, Centra investic, rozvoje a inovací, Agentury 
pro sociální začleňování, MMR, MPSV, Úřadu práce, zástupci 
obcí a MAS v KHK, Univerzita Hradec Králové, zástupci ne-
ziskového sektoru, sociálních podniků a další aktéři pracující 
s cílovými skupinami. V první fázi byl spuštěn webový portál  
www.dostupnebydlenihk.cz. Zájemci o tuto problematiku 
mají na jednom místě přehledně uvedeny nejdůležitější in-
formace o dostupném bydlení, včetně potenciálních zdrojů 
financování a příkladů dobré praxe z regionu i z Česka. Ka-
ždoročně jsou realizovány tematické semináře. V letošním 
roce navázal kraj v této oblasti spolupráci s Agenturou pro 
sociální začleňování. V této souvislosti považuji za nutné 
zdůraznit, že Centrum investic, rozvoje a inovací se stalo 
partnerem projektu „Agentura pro sociální začleňování jako 
inovační aktér politiky sociálního začleňování.“ Tento projekt 
má ambice vytvořit datové a expertní zdroje v oblasti sociál-
ního začleňování, které by se využily k navrhování a zlepšení 

politik zaměřených na sociálně vyloučené lokality.

Druhým velmi nosným tématem je Sociální podnikání. Re-
gionální centrum podpory sociálního podnikání funguje při 
CIRI již od roku 2015. Během této doby sehrálo významnou 
roli zejména v popularizaci a zvyšování informovanosti o so-
ciálním podnikání. V průběhu roku 2018 proběhlo na tuto té-
matiku několik seminářů. Průběžně také probíhaly i individu-
ální konzultace, kdy prostřednictvím CIRI byly poskytovány 
informace týkající se podpory sociálního podnikání v rámci 
operačních programů. V roce 2018 byl spuštěn web www.
socialnipodnikanihk.cz, na kterém jsou přehledně uvedeny 
nejrůznější informace o sociálním podnikání. Je zde také 
interaktivní mapa sociálních podniků a interaktivní katalog 
Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji, jehož 
cílem je pomoci sociálním podnikům dostat se do povědomí 
možným odběratelům jejich zboží a služeb. Regionální cen-
trum podpory sociálního podnikání ve spolupráci s hradec-
kou kanceláří CzechInvestu uspořádala v říjnu 2018 Social 
Market Forum. Zde měli zástupci poskytovatelů sociálních 
služeb možnost setkat se zástupci firem a sociálních podni-
ků, aby si vzájemně představili na jedné straně své výrobky, 
služby a na druhé své potřeby a rozvojové aktivity. Na jaře 
letošního roku se v Hradci Králové konal již potřetí Veletrh 
sociálního podnikání, který svým obsahem postihl větší šíři 
oblastí dotýkajících se tématu sociálního podnikání. Aktu-
álně je plánován seminář, jehož tématem bude odpovědné 
veřejné zadávání. 

Jaký projekt Vám v současné době dělá největší radost? 

V současné době se skvěle daří projektu Do praxe bez bariér. 
Jeho aktivity jsou zaměřeny na absolventy středních speci-
álních škol. V rámci tohoto pro-
jektu pomáháme mladým lidem 
s určitým hendikepem, kteří stojí 
na začátku své pracovní kariéry, 
adaptovat se na trhu práce. Mla-
dí lidé se zdravotním postižením 
nebo s nižším středním odbor-
ným vzděláním ze speciálních a 
praktických středních škol mají 
možnost prostřednictvím růz-
ných aktivit, jako exkurze, pra-
covní tréninky, odborné praxe, 
vzdělávací a motivační aktivity, 
získat konkrétní znalosti, návyky 
a dovednosti, díky nimž bude 
jejich přechod ze studentského 
života do světa pracujících hlad-
ký a bezproblémový. V prvním roce realizace se projektových 
aktivit zúčastnilo celkem 92 mladých lidí, z toho odborné 
praxe si vyzkoušelo 26 z nich.
 
Jedním z cílů je také propojit speciální a praktické střední 
školy s podniky zaměstnávajícími osoby se zdravotním po-
stižením, případně s podniky na volném trhu práce. Díky pro-
jektu dochází k navázání jejich vzájemné spolupráce, která 
bude pokračovat i po ukončení našeho dvouletého projektu.


