Komunitní plánování sociálních služeb v
Pardubicích
Opatření společná pro všechny pracovní skupiny KPSS
Akční plán pro období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Opatření:
1. Zmapování podmínek spojených s poskytováním sociálních a souvisejících služeb na
území statutárního města Pardubice (termín plnění opatření – 8/2020).
2. Příprava Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb statutárního města
Pardubice.
3. Rozšíření kapacit sociálních bytů.
4. Komunitní bydlení pro osoby v důchodovém věku a pro osoby se zdravotním či
kombinovaným postižením.
Opatření 1: Zmapování podmínek spojených s poskytováním sociálních a souvisejících služeb
na území statutárního města Pardubice (termín plnění opatření – 8/2020)
Popis opatření:

Dopady na cílovou skupinu:

Realizátoři:

Vzhledem k nedostatku financí v sociálních službách a
pozastavenému rozvoji krajské sítě sociálních služeb je třeba
upozornit na možná rizika spojená s poskytováním
sociálních služeb ve městě Pardubice. Zejména se jedná o
pojmenování
konkrétních
problémů
bránících
poskytovatelům sociálních a souvisejících služeb v naplnění
deklarovaných kapacit a uspokojení potřeb obyvatel města
(např. personálně-odborný aspekt poskytování služeb,
aspekt kapacitních možností daných služeb apod). Díky
dostatečnému zmapování a vyhodnocení reálné situace
může město přijmout patřičná opatření k eliminaci rizik
spojených s ohrožením uspokojování potřeb obyvatel
města, včetně prodlužování čekací doby na poskytnutí
služby.
- Zabezpečení stávajících kapacit sociálních a
souvisejících služeb.
- Uspokojování potřeb obyvatel města Pardubic
v dostatečné míře v souvislosti s demografickým
vývojem společnosti.
- Zajištění potřebné kvality poskytovaných služeb.
PS 1, PS 2, PS 3, PS 4, PS 5, PS 6, odbor sociálních věcí
Magistrátu města Pardubic, Krajský úřad Pardubického
kraje.

Poznámka: Na základě nově zjištěných informací nebo zkušeností během realizace může být tento dokument kdykoliv upraven nebo doplněn.
Vypracovala: Bc. Michaela Stránská, koordinátorka komunitního plánování, Jana Procházková, Dis., vedoucí oddělení ekonomického a
rozvojových koncepcí.

Předpokládaná výše finančních nákladů
na realizaci opatření:

Bez finančních požadavků na rozpočet města.

Výstup:

Zmapování kapacit sociálních služeb z různých úhlů pohledu
může tvořit základ plánu rozvoje sociálních a souvisejících
služeb města.
Materiál bude jako základní zdroj využit pro tvorbu nového
komunitního plánu na další období i z hlediska vydefinování
priorit a efektivity plánování služeb na území města.

Opatření 2: Příprava Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb statutárního města
Pardubice
Popis opatření:

Dopady na cílovou skupinu:

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, není obec
povinna zpracovávat a vytvářet „střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb“, ovšem dle § 94 je jí tato možnost
poskytnuta. Statutární město Pardubice tuto možnost
aktivně využívá a doposud má zpracované již 3 víceleté
komunitní plány. Ten aktuální je zpracován na období let
2017-2021. Jelikož Rada města Pardubic ve svém
programovém prohlášení vyjádřila, že chce i nadále
podporovat efektivní plánování sociálních služeb
prostřednictvím komunitního plánování, začne odbor
sociálních věcí a pracovní skupiny KPSS v roce 2020
připravovat nový víceletý komunitní plán na další období.
Bude vytvořen plán, který bude reflektovat potřeby a
specifika ve městě, a zároveň bude určovat směr rozvoje sítě
sociálních a souvisejících služeb na území města. Komunitní
plán může být také vodítkem pro efektivní rozdělování
dotací v sociální oblasti a tím zajistit, aby byly poskytnuté
finanční prostředky rozdělovány jednak v souladu se
zjištěnými potřebami obyvatel, a pak také v souladu
s finančními možnostmi města.

Realizátoři:

Pracovní skupiny KPSS, statutární město Pardubice.

Předpokládaná výše finančních nákladů
na realizaci opatření:

Bez finančních požadavků na rozpočet města.

Výstup:

Dokument „Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb
města Pardubic“ na další období.

Poznámka: Na základě nově zjištěných informací nebo zkušeností během realizace může být tento dokument kdykoliv upraven nebo doplněn.
Vypracovala: Bc. Michaela Stránská, koordinátorka komunitního plánování, Jana Procházková, Dis., vedoucí oddělení ekonomického a
rozvojových koncepcí.

Opatření 3: Rozšíření kapacit sociálních bytů
Popis opatření:

Tématem je navýšení počtu městských nájemních bytů nad
rámec stávajícího bytového fondu, který je určen pro
poskytování sociálního bydlení. V rámci předprojektové
přípravy budou zpracovány koncepty variantních návrhů
řešení vybudování nových sociálních bytů ve stávajících
objektech města (např. využití nebytových a podkrovních
prostor apod.), které budou dále sloužit pro zpřesnění
zadání pro výběr dodavatele architektonických návrhů
konkrétních řešení. Návrhy budou následně projednány
s pracovními skupinami komunitního plánování.

Dopady na cílovou skupinu:

Vybudování nových bytů pro účely nájemního bydlení
určeného pro sociální bydlení pro osoby v bytové nouzi.

Realizátoři:

Statutární město Pardubice.

Předpokládaná výše finančních nákladů
na realizaci opatření:

200 000 Kč (architektonická studie, kapitola odbor rozvoje a
strategie).

Výstup:

Výstupem předprojektové přípravy budou zpracované
architektonické návrhy řešení s vyčíslením odhadovaných
investičních nákladů jednotlivých řešení.

Opatření 4: Komunitní bydlení pro osoby v důchodovém věku a pro osoby se zdravotním či
kombinovaným postižením
Popis opatření:

Dopady na cílovou skupinu:
Realizátoři:

Tématem je vybudování nových městských bytových domů,
které by byly určeny pro starší, soběstačné osoby, ohrožené
bytovou nouzí, a dále pak pro osoby s různým zdravotním či
kombinovaným hendikepem. V rámci předprojektové
přípravy bude vypracován návrh konceptu nového
komunitního domu, který bude dále sloužit pro zpřesnění
zadání pro výběr dodavatele architektonického návrhu
stavby. V první fázi tvorby konceptu bude ve spolupráci
s pracovními skupinami komunitního plánování zpracováno
zdůvodnění potřeb realizovat záměr výstavby a dále budou
vydefinovány potřebné kapacity nového domu spolu
s případným popisem rozsahu zajištění poskytovaných
služeb pro osoby, které budou vyžadovat podporu bydlení.
Vybudování nového komunitního domu pro osoby vyžadující
podporu v bydlení.
Statutární město Pardubice.

Poznámka: Na základě nově zjištěných informací nebo zkušeností během realizace může být tento dokument kdykoliv upraven nebo doplněn.
Vypracovala: Bc. Michaela Stránská, koordinátorka komunitního plánování, Jana Procházková, Dis., vedoucí oddělení ekonomického a
rozvojových koncepcí.

Předpokládaná výše finančních nákladů
na realizaci opatření:

200 000 Kč (architektonická studie, kapitola odbor rozvoje a
strategie).

Výstup:

Výstupem předprojektové přípravy bude zpracovaný
koncept nového komunitního domu (ve spolupráci s OSV,
odborem rozvoje a strategie, odborem hlavního architekta a
dalšími odborníky) a na základě tohoto konceptu zpracovaný
architektonický návrh s vyčíslením odhadovaných
investičních nákladů.

Poznámka: Na základě nově zjištěných informací nebo zkušeností během realizace může být tento dokument kdykoliv upraven nebo doplněn.
Vypracovala: Bc. Michaela Stránská, koordinátorka komunitního plánování, Jana Procházková, Dis., vedoucí oddělení ekonomického a
rozvojových koncepcí.

