Komunitní plánování sociálních služeb v
Pardubicích
Opatření společná pro všechny pracovní skupiny KPSS
Akční plán pro období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Opatření:
1. Vyhodnocení Koncepce dostupného bydlení 2016
2. Spolupráce na přípravě Strategie bydlení pro město Pardubice
Opatření 1: Vyhodnocení Koncepce dostupného bydlení 2016
Popis opatření:

Dopady na cílovou skupinu:

Koncepce dostupného bydlení 2016 byla schválena
Zastupitelstvem města Pardubic v roce 2016. Opatření
vzešlá z této koncepce vstoupila v platnost od 1. 1. 2017, kdy
město začalo také realizovat ve spolupráci s MPSV projekt
„Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni
v obci Pardubice“. Jednou z klíčových aktivit projektu je
vyhodnocování a optimalizace systému dostupného
sociálního bydlení. Na tvorbě samotné koncepce se
v přípravné fázi podílely velkou měrou všechny pracovní
skupiny komunitního plánování prostřednictvím svých
členů. Ve druhé polovině roku 2019 dojde k vyhodnocení
dosavadních zkušeností se systémem sociálního bydlení a na
základě zjištění by měla být navržena opatření vedoucí
k jeho vylepšení.
Cílem tohoto opatření je získat od organizací sdružených
v komunitním plánování zpětnou vazbu na dosavadní
fungování systému sociálního bydlení a také zjistit, jaké
konkrétní návrhy opatření vedoucí ke zvýšení dostupnosti
bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel Pardubic doporučují
členové za jednotlivé skupiny komunitního plánování.
Zvýšení dostupnosti sociálního a krizového bydlení pro
jednotlivé cílové skupiny komunitního plánování.

Realizátoři:

Pracovní skupiny Komunitního plánování sociálních služeb
v Pardubicích, statutární město Pardubice

Předpokládaná výše finančních nákladů
na realizaci opatření:

Bez finančních nákladů.

Výstup:

Zhodnocení dosavadních zkušeností se systémem sociálního
bydlení v Pardubicích vycházející z Koncepce dostupného

Poznámka: Na základě nově zjištěných informací nebo zkušeností během realizace může být tento dokument kdykoliv upraven nebo doplněn.
Vypracovala: Michaela Stránská, koordinátorka komunitního plánování

bydlení 2016 a vydefinování návrhů opatření pro zlepšení
systému vycházejících z potřeb cílových skupin v KP.

Opatření 2: Spolupráce na přípravě Strategie bydlení pro město Pardubice
Popis opatření:

Dopady na cílovou skupinu:

Realizátoři:
Předpokládaná výše finančních nákladů
na realizaci opatření:

Výstup:

Strategie bydlení pro město Pardubice bude vznikat jako
další koncepční materiál pro nastavení efektivního systému
bytové politiky ve městě. Prostřednictvím dílčích opatření
budou podchyceny potřeby jednotlivých cílových skupin dle
jejich návrhů. Materiál by měl napomoci zvýšit dostupnost
bydlení pro všechny skupiny obyvatel města, napomoci
udržet fungující trh s bydlením a přispět tím tak ke snížení
důsledků demografického trendu ve městě spočívajícím ve
stárnutí a snižování počtu obyvatel. Strategie bude vycházet
mimo jiné i z pilotního projektu MPSV „Pilotní ověření
systému sociálního bydlení na lokální úrovni“.
Zvýšení dostupnosti bydlení pro všechny skupiny obyvatel
města, udržení fungujícího trhu s byty a přispět tím tak ke
snížení důsledků demografického trendu ve městě
spočívajícím ve stárnutí a snižování počtu obyvatel.
Pracovní skupiny KPSS, statutární město Pardubice, vybraný
zhotovitel strategie.
Bude realizováno z položky rozpočtu města
(ORS zpracování strategie a doplňující analytické práce; OSV –
Projekt „Pilotní ověření systému sociálního bydlení na
lokální úrovni“).
Dokument „Strategie bydlení pro město Pardubice“ by měl
přinést řešení problematických oblastí týkajících se
městského bytového fondu, jako je odstranění přetrvávající
zanedbanosti bytového fondu, dluhy na nájemném,
nedostatek finančně dostupného bydlení a sociálního
bydlení, nízký počet nově budovaných bytů apod.

Poznámka: Na základě nově zjištěných informací nebo zkušeností během realizace může být tento dokument kdykoliv upraven nebo doplněn.
Vypracovala: Michaela Stránská, koordinátorka komunitního plánování

