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Slovo náměstka
 
Statutární město Pardubice se dlouhodobě věnuje otázce rodinné politiky na svém území.  
Snaží se vytvářet dobré podmínky pro příznivý život občanů ve městě a udržování 
pozitivního prorodinného klimatu. Podpora a snaha vytvořit ve městě co nejpřívětivější 
podmínky pro život všech věkových skupin se promítá do všech přijímaných strategických 
a koncepčních dokumentů.

Rodina je vnímána v tom nejširším kontextu – snažíme se být městem přívětivým 
pro mladou generaci, stejně tak pro velkou skupinu pracujících, seniory či osoby  
s jakýmkoliv hendikepem nebo omezením. 

Dokumentem se snažíme nabídnout ucelený pohled na aktivity města, které podporují 
rodiny v tom nejširším slova smyslu a pomáhají tak vytvořit příznivé klima pro život 
ve městě. 

Věřím, že společným úsilím a podporovanými aktivitami ve městě se nám podaří naplnit 
heslo Pardubice – město přátelské rodině. 

Mgr. Jakub Rychtecký
náměstek primátora města Pardubic
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Rodina 

infrastrukturu, a to jak všeobecnou (okolí bydli-
ště, doprava, bydlení, kulturní, sportovní a zdra-
votnická zařízení), tak infrastrukturu cílenou, tzn. 
určenou přímo dětem a rodinám (školky, školy  
a další různá zařízení pro děti a mládež). Obecně 
lze tedy konstatovat, že obce a kraje mají kom-
petence, které jim umožňují zavádět nejrůzněj-
ší opatření ve prospěch rodin.

Město Pardubice si důležitost postavení rodiny 
a celé rodinné problematiky uvědomuje  
a klade na něj velký důraz. Již v roce 2014 ini-
ciovala Rada města Pardubic vznik Komise pro  
rodinu jako svého poradního orgánu s cílem zma-
povat všechny aktivity a nástroje, které město 
používá na podporu rodiny na území města Par-
dubic. Komise má 14 stálých členů, a to jak re-
prezentantů různých politických stran a hnutí, 
tak z řad odborníků zabývajících se rodinnou 
problematikou. 

Ač doposud nemělo město Pardubice zpracován 
konkrétní koncepční materiál zabývající se pou-
ze rodinou a rodinnou problematikou, je třeba 
konstatovat, že podpora rodiny (během celého 
jejího životního cyklu) je akcentovaná ve všech 
koncepčních a strategických materiálech a opat-
řeních, které město Pardubice na svém území 
přijalo a realizuje. 

Jedním z hlavních cílů tohoto materiálu je prů-
řezová deskripce již zpracovaných a aktuálně 
realizovaných koncepčních materiálů přijatých 
Zastupitelstvem města Pardubic s poukazem 

 „Rodina je skupinou lidí se společnou historií, 
současnou realitou a budoucím očekáváním 
vzájemně propojených transakčních vztahů. 
Členové jsou často vázáni hereditou, legálními 
manželskými svazky, adopcí nebo společným 
uspořádáním života v určitém úseku jejich 
životní cesty.“ (Sobotková, 2001, s. 22)

Definicí toho, co se rozumí pojmem rodina, exi-
stuje mnoho. Rodina je považována za základní 
jednotku společnosti, naplňuje mnoho funkcí, 
které jsou pro společnost nezbytné a nezastu-
pitelné. Stejně tak druhů a typů rodin je mno-
ho, nicméně obecný význam rodiny v současné 
době stále nabývá na větší důležitosti a často 
je pro jedince jediným opěrným bodem v těžké  
životní situaci. 

Pojetí rodinné politiky v ČR a odpovědnost jed-
notlivých úrovní veřejné správy na ochranu  
a podporu rodin je různá. Na státní úrovni vzni-
kají jednak koncepční materiály zabývající se ro-
dinnou tématikou a postavením rodiny v širším 
kontextu celé společnosti, ale jsou zde přijímány 
také legislativní úpravy práv a povinností v užším 
kontextu pojetí rodiny, což je např. úprava práv 
a povinností rodiny a jejích jednotlivých členů. 
V neposlední řadě pak na úrovni státu probí-
há redistribuce finančních zdrojů ve prospěch 
rodin (systém sociálního zabezpečení, sociálních 
dávek, financování sociálních služeb apod.). Ko-
munální úroveň se pak více zabývá už konkrét-
nějšími otázkami rodiny a jejího života – obecní  
a krajská municipalita je zodpovědná za lokální 
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Materiál nemá ambici vytvářet novou koncepci, 
ale cílem je přinést nový prorodinný pohled na 
již přijaté a platné dokumenty a formulovat nové 
konkrétní cíle a opatření s důrazem na rodinu.
V závěru dokumentu pak budou v jednotlivých 
oblastech definována konkrétní opatření.

na komplexnost vzájemně provázaných opatře-
ní postihující všechny aspekty a oblasti týkající 
se rodiny a jejího života na území města (oblast 
bydlení, školství, kultury, bezpečnosti, bezbarié-
rovosti atd.).

Vzhledem k důležitosti fungujícího rodinného 
prostředí je nezbytná efektivní spolupráce všech 
aktérů rodinné politiky. 

Rodinná politika jako strategická politika státu

Stát bude podporovat všechny typy rodin  
tak, jak to odpovídá platné legislativě ČR i jejím 
mezinárodním závazkům. Pod pojmem „funkční 
rodina“ se rozumí rodina plnící své základní  
přirozené funkce – tj. biologicko-reprodukční, 
socializační, sociálně-ekonomickou, regenerační 
a podpůrnou a emocionálně-stabilizační. 

Součástí koncepční role státu v rodinné politice 
je vytváření podmínek a podnětů pro regionál-
ní a lokální rodinnou politiku, a to při respektu  
k jejich specifikům. Uplatňuje se zde princip 
subsidiarity, tedy respektování pravomocí orga-
nizačně nižších úrovní a jejich schopností lépe 
vycházet vstříc diferencovaným potřebám rodin 
v různých regionech či lokalitách a větších kom-
petencí pramenících z blízkosti místních správ  
a samospráv k občanům a jejich rodinám. Úko-
lem státu je vyjádřit politickou vůli k uznání role 
rodin ve společnosti a k jejich podpoře. Měl 
by stanovovat a poskytovat základní orientaci 
v dané problematice, formulovat cíle, kterých 
má být dosaženo, zadávat úkoly, které za tímto 
účelem mají být plněny, a doporučovat postu-
py tohoto plnění. Zároveň by měl pro činnost 
krajů a obcí vytvářet podmínky jak legislativní, 
tak finanční prostřednictvím daňové a dotační 
politiky. 

osoby a umožnit tak rodinám získat dostatek volného 
času pro zkvalitňování rodinných vztahů;

Rodinám se specifickými potřebami má být věnová-
na zvláštní pozornost – zejména neúplným rodinám, 
rodinám se členem se zdravotním postižením, rodi-
nám se třemi a více dětmi a dalším rodinám nejvíce 
ohroženým relativní a absolutní chudobou. Mají být 
přijímána cílená opatření přispívající k rovnému pří-
stupu ke vzdělávání a uplatnění členů těchto rodin na 
trhu práce i ve společnosti;

Posilovat vědomí a význam rodinných hodnot, 
kterými jsou trvalý vztah, manželství, vzájemná 
péče o hodnoty lásky a úcty a podpora významu 
rodiny ve společnosti;

Vzhledem k demografickým změnám v české spo-
lečnosti podpořit prostřednictvím navrhovaných 
opatření vyšší porodnost a sňatečnost obyvatelstva.

Aktéři rodinné politiky

• Orgány státní správy na ústřední, regionální 
 i místní úrovni
• Orgány samosprávy na regionální a místní úrovni
• Občanský sektor (např. nestátní neziskové  
 organizace, odbory, církve, sdružení apod.)
• Komerční sektor (např. zaměstnavatelé,  
 poskytovatelé komerčních služeb)
• Odborníci (akademická, vědecká a výzkumná sféra)
• Vzdělávací instituce
• Média
• Široká občanská veřejnost (zejména rodiny  
 a její jednotliví členové)

Koncepce rodinné politiky na úrovni státu, základní rámec

svobodně naplňovat svá rozhodnutí a přesvěd-
čení týkající se rodinných hodnot, způsobů péče 
a cílů rodinného i osobního života. Jedná se 
tedy o zajištění svobodné volby při respektování 
ústavních hodnot a z nich vycházejících zákonů. 

Cíle rodinné politiky na úrovni státu

Společenské klima má být vůči rodinám 
všestranně příznivé, bariéry a společenské tla-
ky mají být minimalizovány. Rodina, rodičovství 
a manželství mají požívat zvláštní zákonné 
ochrany a mají být společensky vysoce oceňová-
ny, přičemž je nutno posilovat autonomii rodiny;

Vhodné socioekonomické podmínky mají podporo-
vat dobré fungování rodin a výchovu dětí. Mají se 
zaměřit na finanční zajištění rodiny, slučitelnost práce 
a rodiny a služby péče o děti i seniory či jiné závislé 

Role státu

Stát má ústřední roli ve vytváření a realizaci 
rodinné politiky, zejména v oblasti koncepční 
a normotvorné. Pro realizaci úspěšné rodinné 
politiky je na státní úrovni nezbytné zapojení 
několika hlavních rezortů (zejména Ministestvo 
práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví 
a další). Komplexní rodinná politika je širokou 
průřezovou disciplínou, zaměřuje se na pomoc 
a podporu rodin obecně, a to v různých stádiích 
rodinného cyklu. Pokud má být rodinná politika 
komplexní, musí procházet napříč rezorty a nelze 
ji redukovat jen na politiku sociální, byť k ní má 
nejblíže.

Princip rodinné politiky

Klíčovým principem rodinné politiky je vytvářet 
rodinám takové prostředí, ve kterém mohou  
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Z těchto 6 definovaných trendů byly formulová-
ny potřeby rodin – „Co rodiny potřebují“

• Startovací byty pro rodiny s dětmi a zajištění 
 důstojného bydlení pro seniory
• Dostupná a kvalitní péče o děti
• Podpora stabilních partnerských a rodinných 
 vztahů a institutu manželství
• Státní podpora flexibilních forem práce
• Úprava mateřské a rodičovské
• Podpora zapojení mužů do péče
• Účast rodičů pečujících o děti do čtyř let  
 v systému sociálního pojištění
• Přesunutí prostředků ze slevy na manžela/ 
 manželku do přímé podpory rodin s dětmi
• Navýšení přídavků na dítě
• Porodné pro každé dítě
• Novomanželské půjčky
• Příprava na demografický vývoj
• Podpora neformální péče
• Služby pro domácnost
• Dostupná asistovaná reprodukce
• Důstojné porody
• Snížení rozdílů v odměňování
• Systematická spolupráce s kraji a obcemi

Dle aktualizace Rodinné koncepce z května roku 
2019 byly pro aktuální období vydefinovány  
v některých aspektech i nové potřeby rodin, při-
čemž některé z potřeb zůstaly stejné. 

• Startovací byty pro rodiny s dětmi a zajištění  
 důstojného bydlení pro seniory
• Dostupná a kvalitní péče o děti mladší 3 let
• Státní podpora flexibilních forem práce
• Preventivní a podpůrné služby pro rodiny s dětmi

Analýza situace rodin

Byla zpracována analýza socioekonomické situa-
ce českých rodin a demografických trendů české 
společnosti jako celku. Na základě provedené 
SWOT analýzy rodinné politiky ČR a dostupných 
dat bylo identifikováno šest základních trendů 
popisujících situaci českých rodin: 

1. Pokles porodnosti (nízká plodnost, zakládání 
rodin v pozdějším věku, bezdětnost, nárůst asis-
tované reprodukce)

2. Stárnutí populace (osoby 65+ tvoří 1/5 oby-
vatelstva a jejich podíl dále roste, prodlužování 
délky života)

3. Změna struktury rodiny (polovina dětí naro-
zena mimo manželství, nízká sňatečnost, vyso-
ká rozvodovost, registrovaná partnerství, různé 
struktury rodiny)

4. Ženy dosahují vyššího vzdělání (ženy pracují 
v oborech s nižšími platy, rodičovství má velký 
vliv na kariéru žen)

5. Různá zaměstnanost dle pohlaví a věku 
(velmi nízká zaměstnanost žen s malými dětmi, 
znevýhodnění žen na trhu práce, chybějící  
nabídka flexibilních pracovních míst, nízké zapo-
jení generace 50+ na trhu práce)

6. Relativní i absolutní chudoba rodin s dět-
mi (propad čistého příjmu na osobu, chudo-
bou jsou více ohroženy rodiny s 3 a více dětmi, 
domácnosti sólo rodičů, domácnosti s nižším 
dosaženým vzděláním, chudoba pracujících 
rodin, materiální deprivace rodin, chudoba 
ve stáří, vysoké výdaje na bydlení)

rodinnou politiku na státní úrovni, nicméně jsou 
těmito potřebami jasně definovány okruhy, kte-
rými by se měly zabývat i ostatní aktéři na poli 
rodinné politiky – zejména pak územně samo-
správné celky – obce a kraje.

• Finanční zabezpečení rodičovství
• Ochrana dětí před chudobou a postavení 
 sólo rodičů
• Snižování rozdílů žen a mužů v odměňování
• Podpora porodnosti a demografického růstu 
 populace
• Důstojné porody
Velká část těchto formulovaných potřeb rodin je 
koncipována jako „zákonný“ rámec pro celkovou 

Koncepce rodinné politiky na úrovni krajů a obcí, základní rámec
(Metodické doporučení MPSV) 

3. Koordinační – koordinace obcí a dalších  
místních aktérů rodinné politiky, koordinace 
prorodinných aktivit regionálního rozsahu

4. Organizační – organizace prorodinných akti-
vit či spoluúčast na nich

5. Informativní – informování obcí o situaci  
rodin a prorodinných opatření v regionu. Krajům je 
přidělena/doporučena významná činnost zejména 
v rámci koordinace a iniciace jednotlivých opatření 
rodinné politiky na dalších nižších úrovních

Základní úlohy obce při tvorbě a realizaci 
rodinné politiky na místní úrovni

1. Iniciační 

2. Realizační 

3. Propagační

4. Informativní

Oblast regionální rodinné politiky, role krajů a obcí

Rostoucí význam rodinné politiky na regionální  
a lokální úrovni patří v současné době mezi hlav-
ní trendy rodinné politiky v Evropě, a to také  
v souvislosti s tím, že rodiny potřebují ved-
le státní garance materiální a příjmové úrovně 
i nemateriální podporu svých funkcí, ideálně pro-
střednictvím zajištění veřejných služeb (bydlení, 
sociální služby, služby předškolní a rané školní 
péče o děti apod.) Na regionální a lokální úrovni 
lze uplatňovat nástroje a opatření, které nejlépe 
reagují na specifické problémy a potřeby rodin.

Základní úlohy kraje při tvorbě a realizaci 
rodinné politiky na regionální úrovni

1. Reprezentativní 

2. Koncepční – aktivní vytváření regionální  
rodinné politiky na základě vlastní koncepce
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• Míru zaměstnanosti dle pohlaví a věkové 
 struktury, příp. rodinného zázemí (typy rodin)

• Veřejné mínění ohledně očekávání sociálně 
 ekonomického vývoje v regionu, priorit 
 a hodnocení regionálních a obecních administrativ 
 ve vztahu k potřebám rodin

• Aktivity dalších důležitých aktérů na poli  
 rodinné politiky na území (dostupnost služeb, 
 vzájemná spolupráce, propojenost, návaznost 
 atd.)

Další aktéři rodinné politiky na lokální úrovni

Úspěšná rodinná politika vyžaduje součinnost ve-
dení obce a dalších významných místních aktérů:

• Nestátních neziskových organizací

• Zaměstnavatelů

• Školských zařízení a vzdělávacích institucí

• Církví

• Nejrůznějších veřejných i soukromých  
 subjektů 

• Samotných rodin

Zvláštní a důležité postavení a roli mají nestát-
ní neziskové organizace (NNO), které sehrávají 
na poli rodinné politiky nezastupitelnou úlohu 
zejména v oblasti přímé pomoci rodinám – po-
skytují služby pro problémové rodiny, služby  
v péči a vzdělávání dětí a mládeže ve volném čase, 
ve všestranné a neformální podpoře osamělých 

Obce by měly kombinovat dva přístupy: jednak 
iniciovat prorodinné aktivity, informovat občany 
o nich a o své rodinné politice, kterou by měly 
taktéž propagovat, a také především čerpat  
a sbírat podněty od občanů a reagovat na jejich 
potřeby. V neposlední řadě by obce měly být 
významnými aktéry rodinné politiky právě tím, 
že budou prorodinné aktivity přímo realizovat, 
např. vytvářením podmínek k poskytování slu-
žeb pro rodiny, pořádáním akcí pro rodiny, za-
měřením se na rodiny se specifickými potřeba-
mi a problémy atd. 

Z pohledu metodického doporučení MPSV 
(Rodinná politika na úrovni krajů a obcí) 
je z pohledu obce nezbytné mapovat zejména: 

• Věkovou strukturu obyvatelstva

• Počet porodů

• Kapacitu a kvalitu porodnic

• Kapacitu a kvalitu jeslí, mateřských škol,  
 základních škol, družin a dalších zařízení péče 
 o děti

• Nabídku mateřských a rodinných center a dalších  
 organizací poskytujících služby pro rodinu 
 a sociální služby určené rodinám

• Kvalitu a počet dětských hřišť, sportovišť 
 a dalších prostor určených k trávení času dětí, 
 resp. rodičů a dětí

• Kvalitu infrastruktury

a firemní benefity zaměřené na zaměstnance  
pečující o člena rodiny. 

V neposlední řadě je třeba v aktivní rodinné  
politice ještě zmínit úlohu církví, které působí 
jak v hodnotové a morální oblasti, tak v prak-
tické podpoře rodin či jejich jednotlivých členů. 
V obcích mohou být některé jejich služby  
využívány i rodinami, které se nepovažují  
za věřící – např. terénní pečovatelské služby, 
Charity ČR, služby Diakonie ČCE a dále pak  
služby a aktivity v oblasti širšího pojetí primární 
prevence, jako je příprava na rodičovství a part-
nerství/manželství. 

rodičů, v péči o seniory atd. Dotační tituly obcí  
a krajů umožňují realizaci a životaschopnost 
NNO. 

Významná je i role zaměstnavatelů, byť je z po-
hledu realizace prorodinných aktivit méně doce-
ňovaná. Zapojení zaměstnavatelů do vytváření 
prorodinného klimatu na lokální úrovni je řada – 
a to např. od forem materiální pomoci (budová-
ní dotovaných firemních předškolních zařízení, 
příspěvky na místní dopravu, podíl na více- 
zdrojovém financování služeb pro rodiny aj.),  
přes uplatňování principů společenské odpo- 
vědnosti firem a age-managementu až po otevře-
nost firem rodičům s dětmi (přátelskost k rodinám) 
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Charakteristika města Pardubice je zaznamenána 
z pohledu nejdůležitějších ukazatelů kvality 
života ve městě. Jedná se o data o počtu oby-
vatel města, věkové struktuře, bezpečnosti  
ve městě a míře nezaměstnanosti. Dále pak jsou 
použita data z oblasti školství, sportu, bytové 
problematiky, cizinecké problematiky a kultury. 
Jako významné strategické materiály jsou pou-
žity Strategický plán rozvoje města a Komunitní 
plán sociálních a souvisejících služeb v Pardubicích. 

Počet obyvatel ve městě

V Pardubicích žije 91 727 obyvatel (údaj  
k 1. 1. 2020). Populace ve městě poměrně silně 
klesala v letech 1993-2004, poté se trend zvrá-
til a následoval pozvolný nárůst obyvatel. V roce 
2009 počet obyvatel města prolomil znovu hra-
nici 90 000, o dva roky později pod tento sym-
bolický milník opět klesl. V současné době počet 
obyvatel Pardubic stoupá, což je ale velkou mě-
rou způsobeno velkým počtem cizinců ve městě.  

Vývoj počtu obyvatel v Pardubicích 

rok 1994 94 141 rok 2007 89 245 

rok 1995 93 777 rok 2008 89 892 

rok 1996 93 134 rok 2009 90 077 

rok 1997 92 980 rok 2010 90 401 

rok 1998 92 495 rok 2011 89 552 

rok 1999 92 069 rok 2012 89 467 

rok 2000 91 309 rok 2013 89 432 

rok 2001 90 171 rok 2014 89 693 

rok 2002 89 725 rok 2015 89 693 

rok 2003 88 741 rok 2016 89 638 

rok 2004 88 181 rok 2017 90 044 

rok 2005 88 260 rok 2018 90 335 

rok 2006 88 316 rok 2019 91 344 

rok 2020 91 727

Obecná charakteristika města Pardubice 
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Přehled sňatečnosti a rozvodovosti

Počty rozvodů v posledních čtyřech letech mírně klesají, ale stále lze konstatovat, že rozvodem končí 
více než polovina uzavřených manželství. 

Věková struktura obyvatel

Současná věková struktura obyvatel města Par-
dubice odpovídá dlouhodobému stárnutí popu-
lace v České republice. Osoby v produktivním 
věku (15-64 let) tvoří zhruba 63 % obyvatel, 
oproti tomu podíl seniorů je zhruba 30 %. Pokles 
osob v produktivním věku je způsoben přede-
vším nástupem populačně slabších ročníků mezi 
ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Průměrný 
věk obyvatele Pardubic činí 43,3 roku, což je asi  
o 2,3 roku více než je průměr v Pardubickém kra-
ji jako celku. 

Nejpočetnějšími ročníky jsou ty narozené v le-
tech 1970-1987 (33 - 50letí), tzv. „Husákovy 
děti“, které tvoří dohromady více než 25 % oby-
vatel města.

Rok ∑ počet obyvatel k 31.12. Narození Zemřelí Přistěhovaní Vystěhovaní

2014 89 693 973 941 2 168 1 939

2015 89 638 976 1 016 2 058 2 073

2016 90 044 994 926 2 445 2 107

2017 90 335 961 989 2 523 2 204

2018 90 688 957 952 2 679 2 331

2019 91 727 1 010 1 008 3 298 2 261

zdroj: veřejná databáze ČSÚ

Podrobnější přehled o vývoji počtu obyvatel z pohledu celkového nárůstu a úbytku

Rok        Sňatky       Rozvody Děti narozené v manželství Děti narozené mimo manželství

2014         417        274 514 452

2015         396        228 511 431

2016         431        254 559 435

2017         414        240 518 443

2018         431        216 507 450

2019         404        211 540 470

zdroj: veřejná databáze ČSÚ

Z výše uvedené tabulky je patrné, že v porovnání s předchozími dvěma lety narostl v roce 2019 počet 
narozených dětí a poprvé od roku 2010 pokořil hranici tisíce narozených dětí. Zároveň lze konstatovat, 
že každoročně narůstá také počet dětí, které se narodí mimo manželství. 

Věková kategorie Počet obyvatel 

15-19 3 509

20-24 4 020 

25-29 5 695

30-34 6 905

35-39 6 828 

40-44 7 745

45-49 6 761 

50-54 5 648

55-59 5 478

60-64 5 492

zdroj: veřejná databáze ČSÚ

Pro komplexnost věkové struktury 
ještě celkový přehled za rok 2019

Pardubice (okres Pardubice)

Počet obyvatel celkem 91 727

Počet obyvatel pohlaví muži 45 276

ženy 46 451 

Počet obyvatel věková 
skupina

0-14 14 012

15-64 57 991

65 a více 19 634 

Počet obyvatel věk 0 let 999

1 až 4 roky 3 826

5 až 9 let 4 712

10 až 14 let 4 475

15 až 19 let 3 509

20 až 24 let 4 020

25 až 29 let 5 695

30 až 34 let 6 905

35 až 39 let 6 828

40 až 44 let 7 745

45 až 49 let 6 761

50 až 54 let 5 648

55 až 59 let 5 478

60 až 64 let 5 492

65 až 69 let 5 710

70 až 74 let 5 108

75 až 79 let 3 838

80 až 84 let 2 559

85 a více let 2 419
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Pardubice (okres Pardubice)

Počet obyvatel muži 0 let 534

1 až 4 roky 1 995

5 až 9 let 2 405

10 až 14 let 2 338

15 až 19 let 1 873

20 až 24 let 2 112

25 až 29 let 2 998

30 až 34 let 3 647

35 až 39 let 3 655

40 až 44 let 4 030

45 až 49 let 3 467

50 až 54 let 2 829

55 až 59 let 2 648

60 až 64 let 2 637

65 až 69 let 2 635

70 až 74 let 2 145

75 až 79 let 1 579

80 až 84 let 911

85 a více let 838

Pardubice (okres Pardubice)

Počet obyvatel ženy 0 let 465

1 až 4 roky 1 831

5 až 9 let 2 307

10 až 14 let 2 137

15 až 19 let 1 636

20 až 24 let 1 908

25 až 29 let 2 697

30 až 34 let 3 258

35 až 39 let 3 173

40 až 44 let 3 715

45 až 49 let 3 294

50 až 54 let 2 819

55 až 59 let 2 830

60 až 64 let 2 855

65 až 69 let 3 075

70 až 74 let 2 963

75 až 79 let 2 259

80 až 84 let 1 648

85 a více let 1 583

Pardubice (okres Pardubice)

Počet obyvatel muži věková skupina 0-14 7 272

15-64 30 298

65 a více 8 108

Počet obyvatel ženy věková skupina 0-14 6 740

15-64 28 185

65 a více 11 528

Průměrný věk celkem 43,3

Průměrný věk pohlaví muži 41,5

ženy 45,2
zdroj: veřejná databáze ČSÚ

Nezaměstnanost

Ministerstvo práce a sociálních věcí přešlo od ledna 2013 na nový ukazatel nezaměstnanosti v ČR  
s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl nezaměstnaných ze všech obyva-
tel v daném věku, zatímco dosavadní míra nezaměstnanosti poměřovala uchazeče o zaměstnání pouze 
k ekonomicky aktivním osobám. 

Místo
 

Evidovaní uchazeči 
o zaměstnání 

volná pracovní 
místa hlášená 
úřadům práce 
 

uchazeči na 
1 volné pracovní 
místo 
 

podíl nezaměstnaných osob v % 

celkem z toho 
dosažitelní 
ve věku 
15 - 64 let

celkem muži ženy 

Česká republika 215 532 196 285 340 957 0,6 2,9 2,8 2,9 

Pardubický kraj 7 930 7 317 24 582 0,3 2,2 2,2 2,2 

v tom okresy: 

Chrudim  1 752 1 644 2 438 0,7 2,5 2,7 2,2 

Pardubice 2 495 2 268 13 977 0,2 2,0 1,8 2,3 

Svitavy 1 914 1 785 2 913 0,7 2,7 2,9 2,5 

Ústí nad Orlicí 1 769 1 620 5 254 0,3 1,8 1,8 1,0 

o pracovní místo, což je o 0,2 méně, než je celo-
republiková hodnota.  

Průměrná měsíční mzda v druhé polovině roku 
2019 činila na území Pardubického kraje 30 271 Kč, 
což je o 1 991 Kč vyšší částka než ve stejném 
období roku 2018. V mezikrajském srovnání  
se však jedná o druhou nejnižší průměrnou 
měsíční mzdu v ČR. 

K 31. 12. 2019 bylo na Úřadu práce v Pardubi-
cích evidováno 2 495 nezaměstnaných osob, při-
čemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, 
kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměst-
nání při nabídce vhodného pracovního místa, 
bylo 2 263 osob.   

Volných pracovních míst bylo v kraji 24 582. 
Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými 
místy je v okrese Pardubice s 0,2 uchazečem  

zdroj: veřejná databáze ČSÚ
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Cizinci ve městě

Pardubice jsou v současné době jedním z měst  
s nejvyšším nárůstem počtu cizinců v ČR. V rámci 
počtu cizinců ve městě je třeba počítat i s dojez-
dovou vzdáleností pracovníků z okolních obcí do 
Pardubic – to, že cizinci bydlí mimo Pardubice, 
neznamená, že ve městě nevyužívají služby 
(MHD, lékaři, školství, obchody atd.).

Celkový počet cizinců na území statutárního 
města Pardubice je 11 832 osob, přičemž pře-
chodně je zde hlášeno 8 074 osob, k trvalému 
pobytu pak 3 758 osob.

Problémy související s nárůstem počtu cizinců:

1. Stěhování cizinců do soukromých bytů

2. Nedostatek ubytovacích kapacit

Vzhledem k tomu, že firmy mají neustále velkou 
poptávku po zahraničních dělnících, vzniká zde 
velká poptávka po ubytovacích kapacitách. Byd-
lení je dělníkům zajišťováno přes agentury, které 
mají zarezervované i celé ubytovny (mnohdy na 
několik měsíců dopředu), nebo si dělníci hledají 
ubytování v běžných bytech (v malém bytě žije 
i 20 osob). Rozmáhá se i praxe pronajmutí si ce-
lého domu na vesnici, kam se sestěhuje několik 
rodin, které pak dojíždí do Pardubic za prací.

3. Nedostatek kapacit ve zdravotnictví

4. Nedostatek kapacit ve školství

Vývoj počtu dětí cizinců v základních školách 
v Pardubicích

Vývoj počtu dětí cizinců v mateřských školách 
v Pardubicích

Koordinátor pro cizince 

Pozice koordinátora a asistenta prevence krimi-
nality byla na území města zřízena od 1.3.2020  
s cílem shromažďování, analyzování a aktuali-
zace dat vztahujících se k cizinecké problemati-
ce napříč celým spektrem dopadů. Jeho náplní  
práce je koordinace činností mezi státní sprá-
vou, neziskovými organizacemi, agenturami, 
největšími ubytovateli a zaměstnavateli z prů-
myslových zón. 

Současně je také specialistou na cizineckou pro-
blematiku ve vazbě na uplatňování zákonných 
nároků klientů.

Dalším velkým problémem, který s sebou  
nese koncentrace cizinců různých národností, 
je bezpečnostní riziko. Jedná se zejména o městské 
lokality – ubytovna Hůrka, Penzion D a S, hotel 
Harmony Polabiny, Veselka, dále pak v nočních 
hodinách veřejná prostranství, bary, restaurace 
atd.  Zde musí být řešeny systémové kroky, které 
zajistí formou adekvátních opatření bezpečnost 
veřejného prostoru ve městě. 

Největší zaměstnavatelé cizinců v Pardubicích: 

FOXCONN CZ s.r.o., KYB Manufacturing Czech 
s.r.o., Panasonic Automotive Systems Czech, 
s.r.o., NEDCON Bohemia, s.r.o., RONAL CR s.r.o., 
Synthesia, a.s., PARAMO, a.s., JTEKT Automotive 
Czech Pardubice s.r.o., KÁVOVINY, a.s.

Největší zastoupení státních příslušností: 

1. Ukrajina 
2. Slovensko
3. Vietnam 
4. Rumunsko
5. Polsko
6. Bulharsko
7. Mongolsko
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Dokument Pardubice – obec přátelská rodině je 
koncipován tak, že zastřešuje jednotlivé dílčí kon-
cepce po konkrétních oblastech a integruje je do 
jednoho dokumentu. Proto byla nejprve prove-
dena podrobná analýza všech činností a aktivit, 
které město v prorodinných otázkách realizuje. 

Jednotlivé činnosti města jsou 
rozděleny na dvě základní  
oblasti s připojenou návazností 
na gesční odbory magistrátu 
města:

I. Podmínky pro život rodin 
 ve městě

II. Podpora a pomoc rodinám 
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PARDUBICE 
MĚSTO PŘÁTELSKÉ RODINĚ

PODMÍNKY PRO ŽIVOT RODIN 
VE MĚSTĚ

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

BYDLENÍ

KULTURA

SPORT, AKTIVNÍ TRÁVENÍ
VOLNÉHO ČASU

MEZIGENERAČNÍ SOUŽITÍ

BEZBARIÉROVOST

PREVENCE NEGATIVNÍCH JEVŮ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY 
VE MĚSTĚ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ 
OCHRANA DĚTÍ

PODPORA RODINNÝCH CENTER

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

PODPORA A POMOC RODINÁM

GESTOR
Odbor školství, kultury a sportu

GESTOR
Odbor majetku a investic

Odbor sociálních věcí

GESTOR
Odbor školství, kultury a sportu

GESTOR
Odbor školství, kultury a sportu

GESTOR
Odbor sociálních věcí

Odbor školství, kultury a sportu

GESTOR
Odbor školství, kultury a sportu

GESTOR
Odbor sociálních věcí

GESTOR
Odbor sociálních věcí

Odbor školství, kultury a sportu

GESTOR
Odbor sociálních věcí

GESTOR
Odbor sociálních věcí

GESTOR
Odbor sociálních věcí

PARDUBICE 
MĚSTO PŘÁTELSKÉ RODINĚSTRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA

Strategie pro kulturu
 a kreativitu

Strategie školství
Pardubice 2030

Plán rozvoje 
sportu v Pardubicích

Strategie bydlení pro
město Pardubice

Koncepční plán 
prevence kriminality

Komunitní plán sociálních 
a souvisejících služeb města Pardubice

Pohled na prorodinnou politiku z pohledu strategií města

gickým plánem rozvoje města musí být všechny 
další koncepční materiály v souladu. Současně 
jednotlivé dílčí strategie a koncepce mohou  
v průběhu času plnění opatření poukázat na 
okolnosti, které je třeba zapracovat a integrovat 
do Strategického plánu rozvoje města. 

Jako nejdůležitější rámec všech plánů rozvo-
je města je Strategický plán rozvoje města.  
S tímto plánem musí všechny další strategické  
a koncepční materiály korespondovat a vychá-
zet z něj. Je také třeba poukázat na oboustran-
nou prostupnost daných dokumentů – se Strate-
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případné revizi budou mimo odborné pracovní 
skupiny spolupracovat i všechny zájmové skupi-
ny obyvatel města.

Přehled mateřských, základních škol, školských 
zařízení a nestátních zdravotnických zařízení 
zřizovaných statutárním městem Pardubice

• 31 mateřských škol (včetně speciálních tříd 
 pro děti s kombinovaným postižením, logope- 
 dickými vadami a zrakovými vadami), 

• 17 základních škol, 

• 2 základní umělecké školy, 

• 2 domy dětí a mládeže, 

• 2 nestátní zdravotnická zařízení. 

Dále ve městě Pardubice funguje 1 soukro-
má mateřská škola a 1 církevní mateřská škola.  
V případě základních škol zde ještě fungují  
4 soukromé základní školy a 1 církevní škola.

Území statutárního města je v případě mateř-
ských škol rozděleno na 3 školské obvody, spá-
dovost u základních škol je rozdělena na 4 škol-
ské obvody.

 

1. ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ 

Postavení statutárního města Pardubice a jeho 
kompetencí v obecné i konkrétní rovině v oblas-
ti školství a vzdělávání vychází ze Strategie škol-
ství Pardubic 2030 (dále jen Strategie), která je 
výchozím dokumentem pro formulaci konkrét-
ních opatření. Ta budou logicky navazovat a vy-
tvoří ucelený systém rozvoje školství. Strategie 
je vytvořena v souladu s ostatními strategickými 
dokumenty města, kraje i státu.

Strategie školství 2030 
je postavena na:

• podpoře kvalitní výuky a učitele jako jejího 
klíčového předpokladu, což zůstává naprosto 
zásadním úkolem vzdělávací politiky (nejen na 
úrovni města), a to zejména ve vztahu k odmě-
ňování a celkovému zvýšení atraktivity pedago-
gického povolání, 

• respektování potřeb a individualit všech dětí 
a žáků. Je žádoucí, aby všichni žáci naplnili svůj 
potenciál, proto jsou využívány různorodé a sa-
mostatné výukové aktivity, které jsou zaměřeny 
na potřeby každého žáka,

• spolupráci s rodiči žáků, zapojení do života ško-
ly a péči o žáka. To je zajištěno prostřednictvím 
oboustranné otevřené komunikace a bouráním 
komunikačních bariér. Strategie bude živým do-
kumentem, na jehož vyhodnocení, aktualizaci či 

I. PODMÍNKY PRO ŽIVOT RODIN VE MĚSTĚ
Analýza oblastí podpory rodiny ze strany města

bicích evidováno 22 dětských skupin, přičemž 
jedna z nich je dětská skupina firemní. 

Rodinné (mateřské) centrum

Cílem rodinných center je setkávání, vzdělává-
ní a aktivní trávení volného času, výměna zku-
šeností, podpora sebeuplatnění, posilování  
mezigeneračních vztahů, překonávání sociální 
izolace matek či otců na rodičovské dovolené  
a v neposlední řadě možnost seberealizace jinde 
než jen v domácnosti. 

Bližší charakteristika Rodinných center – viz. II 
Podpora a pomoc rodinám, str. 40.

Spektrum nabídky péče o děti předškolního 
věku ve městě Pardubice rozšiřují také:

Dětské skupiny a Rodinná (mateřská) centra

Dětské skupiny poskytují pravidelnou péči 
o předškolní děti již od jednoho roku věku  
do zahájení povinné školní docházky. Umožňují 
docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně  
každý pracovní den v týdnu. Péče je posky- 
tována s ohledem na individuální potřeby 
každého dítěte mimo domácnost dítěte 
a je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností, 
kulturních a hygienických návyků dítěte. Vždy 
se jedná o neziskovou činnost. 

V dětské skupině muže být maximálně 24 dětí, 
péče o děti probíhá dle vypracovaného plánu  
výchovy a péče. Dle velikosti skupiny je pak určen 
i počet pečujících osob, které mají pedagogické, 
zdravotnické či sociální vzdělání nebo profesní  
kvalifikaci chůvy. Dětské skupiny poskytují své  
služby buď široké veřejnosti jako veřejná dětská 
skupina, nebo mohou být zřizovány zaměstnava-
telem jako podniková dětská skupina, v tomto pří-
padě je služba určena pro děti jeho zaměstnanců.  
Poskytovatelem může být obec či kraj, nestátní ne-
zisková organizace, vysoká škola, církev či zaměst-
navatel poskytující službu pro děti svých zaměst-
nanců. 

Všechny dětské skupiny a jejich poskytovatelé 
musí být evidováni v evidenci dětských skupin 
spravované MPSV. Ke dnešnímu dni je v Pardu-
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Byty v domech zvláštního určení ve vlastnictví obceBytový fond obce

Město Pardubice v současné době vlastní celkem 
2017 bytů. Ty se nacházejí ve zhruba 40 byto-
vých domech na území města, přičemž většina 
bytových domů je na velkých sídlištích Polabiny a 
Dukla. Správou bytového fondu města je od 1. 1. 
2014 odbor majetku a investic Magistrátu města 
Pardubic. Pravidla pro pronájem bytového fondu 
jsou stanovena Směrnicí č. 17/2016. Dle tohoto 
dokumentu město Pardubice na základě rozhod-
nutí rady města poskytuje byty do nájmu: 

• Osobám nacházejícím se v bytové nouzi či  
 vynakládajícím vysoké procento z příjmu na bydlení

• Startovací bydlení pro mladé

• Přidělené na základě losování

• Zvláštního určení pro seniory, zdravotně  
 postižené a byty bezbariérové 

• Obětem živelných událostí

• Z důvodů zájmu obce: 

 • Byty služební 

 • Byty poskytované organizacím zřizovaným 
  městem, či organizacím, v nichž město 
  vlastní větší než 50% podíl

 • Byty poskytované organizacím sdruženým  
  v komunitním plánování města.

V rámci bytového fondu má město vyčleněny 
domy pro osoby v seniorském věku – tzn. domy 
zvláštního určení a byty bezbariérové.

2. BYDLENÍ 

kompetence prošetřených žádostí byla delegová-
na na Komisi pro sociální a zdravotní věci. 

Startovací bydlení pro mladé

Snahou města je přilákat mladé, ekonomicky ak-
tivní obyvatele do Pardubic a omladit věkovou 
strukturu prostřednictvím nových bytových řeše-
ní. Jedním z možných východisek se jeví nabídka 
startovacích bytů pro mladé. Pardubice jsou měs-
tem s velkým ekonomickým potenciálem. Působí 
zde řada firem nabízejících nová pracovní místa  
a příležitosti na trhu práce. Startovací bydlení 
má za cíl přilákat do Pardubic nové lidi a zároveň  
udržet stávající progresivní skupinu obyvatel  
do 30 let a zamezit tak jejich odchodu do jiných 
měst a obcí. I z provedeného marketingového  
výzkumu vyplynula poptávka mladých lidí  
po startovacím bydlení s cílem osamostatnit se. 

Problematika sociálního bydlení 

Sociální bydlení města vychází ze státem schvá-
lené Koncepce sociálního bydlení 2015-2025,  
z dlouholetých zkušeností města s poskytová-
ním obecních bytů, sociální práce, spravováním 
městské ubytovny a spolupráce s místním nezis-
kovým sektorem. V historickém kontextu je třeba 
konstatovat, že město k problematice sociálního 
bydlení přistupuje aktivně. Již v roce 2008 vznikl 
projekt podporovaného bydlení, který v té době 
usiloval o zabydlování domácností pocházejících 
z ubytoven v městských bytech. V roce 2012 se 
poprvé do Směrnice o přidělování bytů v majetku 
obce dostal princip přidělování bytů žadatelům 
ve špatné sociální a bytové situaci – začaly být 
přidělovány sociální byty. Na začátku roku 2015 
dalo tehdejší vedení města požadavek na zpraco-
vání koncepce dostupného bydlení a startovacího 
bydlení. Vznikla tak Koncepce dostupného bydle-
ní 2016, která svými opatřeními tehdejší systém 
přidělování sociálních bytů měla vylepšit a uce-
lit. Město Pardubice se také zapojilo v roce 2017 
do spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních 
věcí a do konce roku 2019 realizovalo projekt  
„Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lo-
kální úrovni v obci Pardubice.“ Na základě pilotní-
ho projektu byla přijata směrnice o poskytování 
bytů s platností od 1.1.2017 a zároveň byl přijat 
nový způsob práce se zájemci o bydlení ze stra-
ny odboru majetku a investic a odboru sociálních 
věcí. Obecně byla posílena role oboru sociálních 
věcí, kdy byla do procesu hodnocení žádostí zapo-
jena systematická sociální práce. Formou prová-
dění sociálních šetření jsou detailně zmapovány 
výchozí bytové podmínky žadatelů. Doporučující 

Městské obvody Adresa Počet bytů

Pardubice III Erno Košťála č. p. 1013 24

Pardubice III Erno Košťála č. p. 1014 24

Pardubice III Erno Košťála č. p. 1015 16

Pardubice III Erno Košťála č. p. 1016 24

Pardubice III Erno Košťála č. p. 1017 24

Pardubice III Bartoňova č.p. 826 95

Pardubice III Jana Zajíce č.p. 947 95

Pardubice II Sedláčkova č.p. 446 33

Pardubice II Sedláčkova č.p. 447 33

Pardubice II Bělehradská č.p. 513 43

Celkem 411

                       Zdroj: Koncepce dostupného bydlení města Pardubice 2016

Bezbariérové byty ve vlastnictví obce

Městské obvody Adresa Počet bytů

Pardubice V Dražkovice č.p. 25 1

Pardubice II Bělehradská č.p. 513 9

Pardubice V Rokycanova č.p. 2654 24

Pardubice V Jana Palacha č.p. 2767 1

Pardubice V Na Spravedlnosti č.p. 2792 1

Celkem 36

                       Zdroj: Koncepce dostupného bydlení města Pardubice 2016
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partneři bez podmínky trvalého bydliště v Pardu-
bicích v případě, že splňují následující kritéria:

Kritéria startovacího bydlení

Žádost o startovací byty si mohou podat – jed-
notlivci, nesezdané páry, manželé či registrovaní 

 Jednotlivec Nesezdané páry                            Manželé/registrovaní partneři

Věk 18-30 let               Jeden z žadatelů 18-30 let
Celkový součet věku partnerů            
max. 65 let                                                                

Jeden z žadatelů 18-30 let
Celkový součet věku partnerů            
max. 65 let  

Bezdlužnost Žadatelé o byt nejsou dlužníky vůči městu Pardubice

Nemovitost Žadatelé nejsou v den podání žádosti vlastníky nemovitosti určené k bydlení

Ekonomická 
aktivita

Žadatel je ekonomicky aktivní
Příjem jednoho žadatele minimálně 16 000 Kč/hrubá mzda/měsíčně
Do příjmů se nezapočítávají dávky státní sociální podpory ani dávky hmotné nouze

Kritéria startovacího bydlení pro žadatele

• Žadatelé o byt vyplní žádost a doloží nezbytné přílohy

• Každý žadatel si může podat pouze jednu  
 žádost na konkrétní byt (nabídka volných bytů  
 je k dispozici na webových stránkách města)

• Vylosovaným žadatelům je poskytnuto starto- 
 vací bydlení na dobu 4 let

• V průběhu nájemní doby může nájemník kdykoliv  
 byt opustit, výpovědní doba činí 3 měsíce

• Výše nájemného se odvíjí od počtu let užívání 
 startovacího bydlení. První 3 roky je nájemné  
 stanoveno ve výši 50 Kč/m²/měsíc. Čtvrtý rok 
 bude nájemné zvýšeno na částku 80 Kč/m²/měsíc. 
 V ceně nájemného nejsou započteny náklady  
 na energie. 

Strategie rozvoje bydlení

Od srpna 2019 je pro statutární město Pardubice 
firmou SPF Group zpracována Strategie rozvoje 
bydlení.  Smyslem této strategie je identifikovat 
kritická místa v oblasti bydlení ve městě a navrh-
nout kroky, které umožní tento sektor rozvíjet. 
Téma je rozčleněno do třech tematických okruhů 
a zahrnuje jak nabídku obecního bydlení a sociál-
ní bydlení, tak i širší vztahy a formování urbanis-
tické struktury města.

Tematická oblast 1
Sídelní struktura města a urbanismus

Tematická oblast 2
Bytový fond

Tematická oblast 3
Sociální prostředí a sociální bydlení

Kulturní a volnočasové aktivity dělají město 
atraktivní k životu, zvyšují obyvatelům kvalitu života.  
Jedinečná kultura města upevňuje vztah obyvatel 
Pardubic ke svému městu, posiluje pocit sounáleži-
tosti. Živé, kultuře otevřené prostředí zároveň láká 
mladé kreativní talenty a investice do Pardubic.  
Kultura a tvořivost tak přispívají k sociálnímu i hospo-
dářskému rozvoji města. Rozvoj tvořivosti zejména 
u dětí a mládeže je tak jednou z priorit Pardubic, 
která umožní udržitelný hospodářský rozvoj města.  

Město zřizuje čtyři příspěvkové organizace

• Východočeské divadlo Pardubice, 
• Komorní filharmonii Pardubice, 
• Centrum pro otevřenou kulturu Pardubice,  
• Turistické informační centrum Pardubice.

Financování kultury 

Fungování příspěvkových organizací zajišťuje 
město Pardubice ze svého rozpočtu, kraj a stát 
se podílejí minimálním rozsahem. Město svými 
finančními příspěvky zajišťuje dostupnost kul-
turních akcí a umožňuje udržovat nabídku oby-
vatelům města na poli kultury na vysoké úrovni 
prostřednictvím Programu podpory kultury. 

Zlepšování dostupnosti kulturních a kulturně 
volnočasových aktivit všem obyvatelům města 
je zároveň jedním z osvědčených nástrojů pre-
vence sociálně patologických jevů společnosti 
a zároveň se tím otevírá téma kultury a umění 
jako nástroje integrace sociálně vyloučených 
skupin a jednotlivců do společnosti. 
Strategie pro kulturu a kreativitu

3. KULTURA

Jedná se o klíčový dokument města, který vznikl 
v úzké spolupráci Magistrátu města Pardubice, 
kulturních zařízení, umělecké veřejnosti, občan-
ské společnosti, vzdělávacích institucí a podnika-
telských subjektů.  Strategie přispěje k lepšímu 
využití kulturních zdrojů města, ke zvýšení kva-
lity života obyvatel, posílení ekonomického roz-
voje a upevnění sociální soudržnosti. Byla přija-
ta na roky 2018-2024 a vydefinovala 5 oblastí 
rozvoje kultury na území města. 

1) Kultura pro všechny
2) Vzdělávání a kreativita
3) Komunikace a spolupráce
4) Prostor pro kulturu
5) Industriální identita

Z pohledu komplexního přístupu všech občanů 
města ke kultuře je konkrétně zmíněn dokument

Koncepce odstraňování bariér v přístupu ke 
kultuře „Kultura pro všechny“

Jedná se o dokument, který reaguje na potřebu 
zpřístupnění kulturních, kulturně-volnočasových 
a komunitních aktivit pro skupiny osob, u kterých 
objektivně existují větší bariéry v přístupu k těmto 
aktivitám než u většinové společnosti. Reflektuje 
konkrétní bariéry u různých cílových skupin. 

Po důkladném zmapování poptávky a upřesnění 
získaných zjištění bylo vydefinováno 16 návrhů 
opatření, které byly vyhodnoceny jako nejpo-
třebnější pro zpřístupnění kultury znevýhodně-
ným skupinám obyvatel (např. seniorům, oso-
bám se zdravotním postižením, cizincům atd).  
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Pardubice jsou krajským městem, které je sportov-
ním centrem regionu. V tomto ohledu mají nena-
hraditelný význam.  

Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí 
podmínky pro sport, a to zejména zabezpečují 
rozvoj sportu pro všechny, přípravu sportovních 
talentů včetně zdravotně postižených občanů. 
Dále zajišťují výstavbu, rekonstrukci, udržování 
a provozování výchovně sportovních zařízení  
a poskytují je pro sportovní činnost občanů, 
kontrolují účelné využívání svých sportovních 
zařízení a zabezpečují finanční podporu sportu 
ze svého rozpočtu. 

Rozvoj sportu v Pardubicích závisí na demografic-
kém vývoji (počtu a skladbě) obyvatelstva. Zejména 
kategorie mládeže je pro budoucí vývoj sportu ne-
smírně důležitou. V okolí Pardubic existuje několik 
„satelitů“ (obcí, pro něž jsou Pardubice spádové), 
jejichž obyvatelé mohou pozitivně ovlivnit výši člen-
ské základny sportovních klubů.

Plán rozvoje sportu v Pardubicích

Návrhová část plánu rozvoje sportu definuje hlav-
ní cíle sportovního prostředí, které statutární město 
Pardubice bude různými formami podporovat. Tato 
část nejen že definuje tyto oblasti, ale specifikuje a 
vystihuje jednotlivá opatření, kterými město zajistí 
dosažení vytyčených cílů. 

4. SPORT, AKTIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU 

• Cíl 1 Podpora sportu pro všechny 
• Cíl 2 Podpora spolkové činnosti dětí a mládeže 
• Cíl 3 Podpora vrcholového a výkonnostního sportu 
• Cíl 4 Podpora pořádání tradičních a významných
 akcí 
• Cíl 5 Podpora provozu hřišť otevřených pro  
 veřejnost 
• Cíl 6 Podpora handicapovaných sportovců 
• Cíl 7 Podpora provozu a údržby stávajících  
 sportovních zařízení 
• Cíl 8 Podpora investic do sportovních zařízení, 
 modernizace stávajících sportovních zařízení
• Cíl 9 Koordinační, organizační a společenská 
 forma podpory sportu 

Financování sportu z rozpočtu města

Statutární město Pardubice se podílí na financování 
sportu různými prostředky. Zajišťuje provoz spor-
tovišť ve svém vlastnictví a investice do sportovní 
infrastruktury. Další prostředky do sportovního pro-
středí jsou rozdělovány formou dotací z Programu 
podpory sportu a z Programu podpory „Pardubič-
tí tahouni“, dotace z rezervy rady, primátora, ná-
městků a případné půjčky sportovním subjektům.

Aktivní trávení volného času 

Město Pardubice má zpracovaný Katalog volné-
ho času pro děti a mládež, což je aktuální přehled 
kroužků a zájmových činností, kterým se mohou 
děti a mládež věnovat. Katalog je vytvořen v elek-
tronické podobě (vč. uvedení podrobných kontak-
tů) a je k dispozici na webových stránkách města. 

Během posledních několika desítek let naše spo-
lečnost prošla mnoha změnami. Jednou z těch 
významných je i pohled na rodinu a tradiční 
soužití. Rodina již často není chápána tak, jako 
tomu bylo dříve. Mnoho lidí dnes žije v nesez-
daných soužitích, mingles (married but single 
– vztahy s volnějšími hranicemi soužití) nebo 
jako samostatné jednotky, tzv. single. Takový-
to přístup je mnohdy pro starší lidi nepocho-
pitelný a nepřijatelný. Obecně lze konstatovat, 
že stárnutí populace, které v naší společnosti 
probíhá, přináší kromě mnoha jiných důsledků  
i proměnu vztahů v rodině - role již nejsou tak 
pevně rozdělené, ale splývají a prolínají se. 

Vzhledem ke zvyšující se průměrné době dožití  
s prodloužením střední délky aktivního života 
dochází k tomu, že se etapa současné koexisten-
ce dvou dospělých generací výrazně prodlužu-
je. Toto přináší zásadní proměnu vztahu rodičů,  
jejich dospělých dětí, vč. dětí v nově založených 
rodinách. Proto by mělo být budování vztahů 
mezi generacemi součástí každodenního života 
a na cennost spolupráce mezi mladými a starší-
mi a na jejich přínos pro všechny by se nemělo 
zapomínat. 

Velkou kapitolou jsou mezigenerační vztahy 
nefunkčních rodin a rodin se sociálně patolo-
gickým zatížením. Příslušníci těchto rodin jsou 
mnohdy řešeni v rámci sociální či jiné pomoci.  
V dnešní době je problém akcentován zejména 
v individuální péči o seniora, který není schopen 
vzhledem ke svému věku či zdravotnímu sta-
vu se o sebe postarat sám a rodina péči o něj 

5. MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITA 

nezvládá nebo ani nechce zvládat. Pro ty, kteří  
k této otázce přistupují zodpovědně a mají sna-
hu svoji nepříznivou situaci řešit, se nabízí pro-
stor pro různé druhy sociálních služeb, které po-
skytují pomoc a podporu. 

Příkladem dobré praxe z pohledu mezigenerač-
ního soužití a solidarity jsou projekty, které jsou 
na území města realizovány – Babičky a dědeč-
kové do školek a Mezi námi – mezigeneračně.

Senior patří do rodiny 

V roce 2018 iniciovala Komise pro rodinu při 
Radě města Pardubic dotazníkové šetření, kte-
ré proběhlo na území města s názvem Senior 
patří do rodiny. Anonymní dotazníkové šetření 
bylo určeno pro respondenty starší 65 let. Refe-
renční vzorek byl 700 tištěných dotazníků, kte-
ré byly distribuovány především do klubů seni-
orů a uživatelům sociálních služeb. Z celkového 
počtu rozdaných dotazníků bylo navráceno  
a vyhodnoceno 472 dotazníků, což je 67,4 %.

Z výsledků dotazníkového šetření např. vyply-
nulo: 

• 7 % respondentů zažilo pocit ohrožení vlastní  
 osoby na ulici, v místě trvalého bydliště nebo ve  
 vlastní rodině

• 51 % respondentů žije osaměle, 30 % žije ve spo- 
 lečné domácnosti s manželem/partnerem a 10 % 
 žije ve vícegeneračním soužití se svými dětmi 
 a jejich rodinami
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• 80 % seniorů má možnost zapojit se do činností/ 
 aktivit rodiny

• Hledání informací v případě potřeby řešení  
 náhlých (krizových) situací - 75 % seniorů by  
 informace hledalo u rodiny, 25 % u lékaře a 23 % 
 u souseda

• Využívání sociálních služeb – 17 % seniorů využívá 
 dovážky obědů, 9 % využívá pečovatelské služby  
 a 8 % využívá služby spojené s úklidem  
 domácnosti

• Služby/aktivity pro seniory, které vám ve městě  
 chybí – 20 % seniorů uvedlo, že chybí akce pro  
 seniory, 17 % chybí organizace výletů a exkurzí, 
 12 % by uvítalo besedy s představiteli města
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Původní a stále nosnou myšlenkou bezbariéro-
vosti je zpřístupňování veřejného života, pře-
devším služeb, vzdělání, kultury, zaměstnání  
a sportu všem obyvatelům i návštěvníkům města.

Bezbariérovost se netýká jen skupiny osob se sníženou 
schopností pohybu a orientace, která zahrnuje osoby 
s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním po-
stižením, ale také osob pokročilého věku, těhotných 
žen a osob doprovázejících dítě v kočárku nebo dítě 
do tří let. Bezbariérové prostředí v širším kontextu 
využívá v průběhu života každý občan (při cestování  
s těžkými či objemnými zavazadly, stavy po úraze, vliv 
nemoci apod.). 

Bezbariérovost ve městě je řešena koncepčně 
a systematicky i prostřednictvím Komise pro bezba-
riérovost, která je založena na široké mezioborové 
spolupráci. Na fungování komise se podílí zástupci 
z oblasti dopravy, školství, poskytovatelů sociálních 
služeb, sociálních věcí, Univerzity Pardubice atd. 
Klíčovým prvkem řešení bezbariérovosti je také za-
pojení veřejnosti. Každým rokem jsou na podporu 
bezbariérovosti vyčleněny z rozpočtu města finanč-
ní prostředky, které jsou směřovány do dotačního 
Programu podpory bezbariérovosti ve městě Par-
dubice. Typově je zájmem města podporovat:

• Přípravu a realizaci staveb a občanského  
 vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

• Úpravy na pozemních komunikacích veřejného 
 prostranství na území statutárního města  
 Pardubice tak, aby bylo zabezpečeno jejich 
 užívání osobami s omezenou schopností  
 pohybu a orientace, vč. zpracování dokumentace.

6. BEZBARIÉROVOST

• Nákup a instalaci technických prostředků 
 umožňujících zpřístupňování staveb, občanského 
 vybavení, pozemních komunikací a veřejného 
 prostranství a orientaci v daném prostředí na 
 území statutárního města Pardubice.

• Další formy zpřístupnění kultury, sportu,  
 volnočasových aktivit apod. pro osoby s ome- 
 zenou schopností pohybu a orientace.

Poradenské a konzultační středisko bezbariérovosti

Ve snaze podílet se na vytvoření vstřícného prostře-
dí pro všechny občany zřídila Česká abilympijská 
asociace, z.s.  poradenská a konzultační střediska 
bezbariérovosti. 

Hlavním cílem střediska je:  

• zabránění vzniku nových architektonických bariér, 

• postupné odstraňování stávajících stavebních  
 bariér a tím umožnění svobodného pohybu všem 
 skupinám obyvatelstva, se zaměřením na osoby 
 se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Odstraňování bariér pomáhá lidem s handicapem 
zapojovat se do pracovního, kulturního, sportovní-
ho i běžného společenského života. Různé aktivity 
jsou pro handicapované neméně důležité v kontextu 
zmírňování ostychu a odstraňování jejich bariér psy-
chických.

Otázky bezbariérovosti v různých kontextech (ať sta-
vebně-technických či z pohledu potřeb obyvatel měs-
ta) jsou řešeny vesměs ve všech koncepčních materi-
álech města, které se dotýkají oblastí života ve městě 
– bezbariérový přístup ke kultuře, bezbariérovost ve 
sportu, bydlení apod. 

Prevence kriminality je definována jako ofenzivní 
strategie boje s trestnou činností. Představuje 
soubor nejrůznějších aktivit zaměřených na od-
stranění, blokaci či oslabování příčin kriminality  
a kriminogenních faktorů. Spočívá ve snaze krimi-
nalitě předcházet, snížit pravděpodobnost vzni-
ku a výskytu trestných činů a redukovat sociálně  
patologické jevy, které představují podhoubí  
kriminality. 

Prevence kriminality zahrnuje:

• sociální opatření, která se zabývají sociálními  
 a ekonomickými problémy, zaměřují se na ohro- 
 žené jedince a jejich rodiny, na skupiny obyvatel  
 a městské části s cílem změnit nepříznivé socio- 
 ekonomické prostředí, 

• situační opatření, jejichž cílem je omezování  
 příležitostí k páchání trestné činnosti, zvyšování 
 možnosti dopadení pachatele, snižování zisků 
 z trestné činnosti zejména technickými opatřeními, 

• informování občanů a jejich aktivizace – zpro- 
 středkování informací o bezpečnostní situaci, 
 o účinných formách obrany před trestnou 
 činností a zapojení občanů do aktivního způsobu  
 zvyšování vlastní bezpečnosti i bezpečí svého 
 okolí,

• budování realizačních kapacit – posilování 
 systému prevence kriminality včetně podmínek 
 pro realizaci národních, regionálních a lokálních 
 preventivních strategií a zajištění jejich finanční 
 podpory,

7. PREVENCE NEGATIVNÍCH JEVŮ 

• hlavní cílové skupiny – lze je charakterizovat jako 
 skupiny ohrožené sociálně patologickými jevy, 
 případně s kriminální zkušeností. Sem patří 
 zejména děti a mladiství, skuteční či potenciální  
 pachatelé a oběti trestných činů.

Cílové skupiny prevence kriminality: 

• Děti a mladí dospělí 

• Rodiny (s rizikem výskytu kriminálního chování  
 u jejich členů) 

• Recidivisté 

• Oběti trestných činů 

• Komunity

Základním ukazatelem je index kriminality  
– počet spáchaných trestných činů za zvolené 
časové období na daném území, přepočtený  
na 10 tisíc obyvatel. Index kriminality pro  
Pardubice je na čísle 9. Pardubice se v rámci to-
hoto indexu vyskytují na 56. místě v republice  
z celkového počtu 80 měst (přičemž nejvyšší  
index kriminality má Praha I – 38,9, nejnižší má 
Ústí nad Orlicí – 5,1). 
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sociálně terapeutické dílny atd. Na území města 
jsou z Programu podpory v sociální a zdravotní 
oblasti podporováni poskytovatelé, kteří zajišťu-
jí 44 typů služeb sociální prevence.

Sociální služby mohou být poskytovány formou: 

- terénní 
- ambulantní 
- pobytovou 

přičemž tyto formy jsou i u jednotlivých druhů 
služeb kombinovány tak, aby byly maximálně 
efektivní.

Financování sociálních služeb

V případě sociálních služeb je uplatňován systém 
vícezdrojového financování. Na straně statutár-
ního města Pardubice jsou finanční prostředky 
z rozpočtu města přerozdělovány v rámci Pro-
gramu podpory v sociální a zdravotní oblasti. 
Program je rozdělen do dvou dotačních titulů: 
Sociální oblast – registrované služby a Sociální 
a zdravotní oblast – neregistrované služby.  

Finanční prostředky jsou přerozdělovány mezi 
jednotlivé žadatele na sociální a zdravotní služ-
by a další aktivity, které občané města potřebují, 
a jsou zároveň definovanou potřebou v rámci 
komunitního plánování. Pro zajištění stability 
a finanční jistoty pro poskytovatele sociálních 
služeb bylo zavedeno dvouleté financování. 

1. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY 
VE MĚSTĚ

Sociální služby jsou specializované činnosti, kte-
ré mají pomoci člověku řešit jeho nepříznivou 
sociální situaci. Příčiny vzniku nepříznivé sociál-
ní situace jsou různé, a proto také existuje velmi 
pestrá škála druhů sociálních služeb. Poskytnutí 
sociální služby má člověku pomoci, respektive 
podporovat jeho vlastní aktivitu vedoucí k řeše-
ní nepříznivé sociální situace. Je samozřejmé, že 
jsou stavy, kdy z důvodu věku či zdravotního sta-
vu je člověk odkázán na pomoc prostřednictvím 
sociálních služeb, ale i v tomto případě musí 
služba působit tak, aby byla maximálně pod-
porována samostatnost a svébytnost člověka  
a chráněna jeho důstojnost.

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti:

• Sociální poradenství – na území města působí 
6 poskytovatelů, kteří poskytují odborné sociál-
ní poradenství různým cílovým skupinám. 

• Služby sociální péče – mezi tyto služby patří 
např. pečovatelská služba, služby osobní asisten-
ce, odlehčovací služby, centra denních služeb, 
denní stacionáře atd. Na území města jsou  
z Programu podpory v sociální a zdravotní ob-
lasti podporováni poskytovatelé, kteří zajišťují 
celkem 14 různých služeb tohoto typu.

• Služby sociální prevence – mezi tyto služby 
patří např. raná péče, azylové domy, sociálně 
aktivizační služby pro seniory a rodiny s dětmi, 

II. PODPORA A POMOC RODINÁM 

nebo dvoulůžkovými pokoji celkem pro 153  
uživatelů služeb.

• Denní stacionář Slunečnice – zařízení sociál-
ních služeb, které poskytuje ambulantní formou 
služby osobám, které mají sníženou soběstač-
nost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, 
a osobám s chronickým duševním onemocně-
ním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc 
jiné fyzické osoby. Celková kapacita zařízení je 
60 uživatelů. 

• Pečovatelská služba – služba je poskytována 
terénním nebo ambulantním způsobem v časo-
vém rozmezí 6:30 – 22:00 hod. Kapacita služby 
ve formě terénní je 800 uživatelů, v případě for-
my ambulantní je to 50 uživatelů.

Dále jsou sociální služby financovány přímo od uži-
vatelů, zdravotních pojišťoven, strukturálních fon-
dů a ze státních a krajských dotačních programů. 

Město Pardubice zřizuje od 1.1.2007 jako svoji 
příspěvkovou organizaci Sociální služby města 
Pardubic. Jedná se o největšího poskytovatele 
sociálních služeb v Pardubickém kraji. 

V rámci organizace fungují: 

• Domov pro seniory U Kostelíčka - celková  
kapacita zařízení je 297 lůžek, přičemž služ-
ba Domov pro seniory má kapacitu 106 lůžek 
a služba Domov se zvláštním režimem má kapa-
citu 191 lůžek.

• Domov pro seniory Dubina – zařízení tvoří  
4 propojené budovy se 107 převáženě jedno 
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V rámci prevence sociálně patologických jevů 
na daném území města OSPOD spolupracuje ze-
jména s:
 - nevládními neziskovými organizacemi, 
 - policií (městskou, státní), 
 - školními psychology, 
 - asistentem prevence kriminality a dalšími  
  institucemi. 
V rámci preventivních aktivit realizují kurátoři vlastní 
depistážní činnost pravidelnými kontrolami vytipova-
ných rizikových lokalit. Poskytují součinnost městské 
policii při kontrolách zaměřených na trávení volného 
času nezletilých dětí v problematických lokalitách.

Kurátoři navštěvují jednotlivé základní školy  
v Pardubicích. V rámci navázané spolupráce  
poskytují přímo v základních školách obecné  
sociální poradenství učitelům, rodičům, případně 
samotným dětem, aniž by se nutně muselo jed-
nat o klienty OSPOD. S některými školami byla na-
vázána spolupráce formou pravidelných návštěv, 
do ostatních docházejí pracovníci na vyžádání. 

• Terénní sociální práce – agenda je zaměřena 
zejména na:
 - Zastupování nezl. dětí při soudním řízení ve věci 
   určení péče a výživy nezl. dětí, výchovného  
  prostředí, v dědických řízeních, nařízení ústavní  
  výchovy – tzv. kolizní opatrovnictví, 
 - Provádění šetření v rodinách nacházejících se  
  v nepříznivé životní situaci, rodinách sociálně 
  slabých,
 - Podávání návrhů soudu na omezení, zbavení 
  nebo pozastavení výkonu rodičovské zodpo- 
  vědnosti.

 

2. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ 

Sociálně právní ochrana dětí (dále jen OSPOD) 
představuje komplexní výkon státní správy v da-
ném správním obvodu. Přestože se jedná o vý-
kon přenesené působnosti, představuje OSPOD 
důležitého aktéra na poli rodinné problematiky 
v samostatné působnosti na území města. Jedná 
se především o vzájemnou spolupráci s lokální-
mi poskytovateli sociálních služeb podporujícími 
rodinu. Nezastupitelnou roli zaujímá OSPOD na 
daném území rovněž v oblasti prevence negativ-
ních sociálně patologických jevů. 

Sociálně právní ochrana dětí je rozdělena do 
konkrétních specializací:

• Náhradní rodinná péče
 - Osvojení 
 - Poručenství
 - Pěstounská péče
 - Pěstounská péče na přechodnou dobu 
- jedná se o krizový a pouze přechodný institut.  
Aktuálně působí na území města Pardubic 2 pěs-
tounky na přechodnou dobu.

Na území města Pardubice je v současné době 
evidováno 74 pěstounských rodin, které mají  
v péči celkem 95 dětí, přičemž z převážné části 
se jedná o příbuzenskou pěstounskou péči.

• Kuratela pro děti a mládež
Klienty kurátorů pro děti a mládež jsou přede-
vším pachatelé majetkové trestné činnosti a děti 
se závažnými poruchami chování (útěky z domo-
va, záškoláctví apod.).  

K 31.12.2019 OSPOD Pardubice řešil 25 případů 
týrání a zneužívání nezletilých dětí. Jednalo se  
o 13 dětí tělesně týraných, 2 děti psychicky týra-
né a 7 dětí sexuálně zneužívaných. Ve 21 přípa-
dech bylo nutné nezletilým dětem zajistit odbor-
nou psychologickou pomoc. Z důvodu tělesného 
týrání bylo 5 dětí umístěno v zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc.

Další nepostradatelnou součástí komplexu soci-
álně právní ochrany dětí na území města jsou: 
Pardubická nemocnice, Pedagogicko-psycholo-
gická poradna Pardubice, Poradna pro rodinu 
Pardubického kraje, Probační a mediační služba 
Pardubice. 
 

OSPOD v rámci výkonu státní správy zajišťuje 
především:
 
• Komplexní sociálně právní poradenství rodinám  
s nezl. dětmi – viz. tři blíže specifikované agendy
• 24hodinou pracovní pohotovost pro případy  
poskytnutí bezodkladné pomoci nezl. dítěti, které 
se ocitlo bez jakékoliv péče nebo je-li jeho život nebo 
příznivý vývoj vážně ohrožen. 

V rámci agendy OSPOD na území města je samo-
statně vyčleněna agenda týraných, zneužívaných 
a zanedbávaných dětí a problematika domácího 
násilí.  
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Financování rodinných center pochází primár-
ně z obecných rozpočtů, grantů různých na-
dací, soukromého sektoru (sponzorské dary), 
ale i státu (zejména prostřednictvím MPSV). 

Ze strany státu jsou prorodinné aktivity pod-
porovány prostřednictvím MPSV každoročně 
vyhlašovanou soutěží Obec přátelská rodině 
a nově i soutěže Obec přátelská seniorům. 

Rodinná centra v Pardubicích
Benchmarkingový průzkum mezi statutárními 
městy ukázal různé modely finanční podpory 
a jejího procesování. Nejčastějším modelem je 
finanční podpora rodinných center z dotačního 
titulu spravovaného odborem školství nebo od-
borem sociálních věcí.

Na území statutárního města Pardubice působí 
aktuálně 6 organizací se statutem rodinného či 
mateřského centra a jejich aktivity byly doposud 
financovány z dotačního titulu Program podpo-
ry volnočasových a vzdělávacích aktivit (kapitola 
Odboru školství, kultury a sportu).

V zájmu zvýšení efektivity a transparentnos-
ti financování vznikla iniciativa počínaje rokem 
2021 na zřízení samostatného dotačního titulu 
Program podpory rodinných center s vyčleně-
nou částkou 550 000 Kč.

Gesčně je tento dotační titul vymezen pod od-
bor sociálních věcí a nově by se činností rodin-
ných center měla zabývat Komise pro rodinu, 
jakožto poradní orgán Rady města Pardubic.

 

3. PODPORA RODINNÝCH CENTER 

Rodinné (mateřské) centrum je subjekt, který 
sdružuje zpravidla osoby na rodičovské dovole-
né, zejména matky a jejich děti, případně dal-
ší rodinné příslušníky, za účelem společného  
trávení volného času. 

Cílem rodinných center je setkávání, vzdělává-
ní a aktivní trávení volného času, výměna zku-
šeností, podpora sebeuplatnění, posilování  
mezigeneračních vztahů, překonávání sociální 
izolace matek či otců na rodičovské dovolené,  
a v neposlední řadě možnost seberealizace jinde 
než jen v domácnosti. 

Dětem poskytuje centrum možnost pohrát si  
s vrstevníky, učí se zde navazovat první sociální 
kontakty, rozvíjet komunikaci i sociální a emoční 
inteligenci. 

Rodinné centrum hraje velkou roli v posilování 
mezigeneračních vztahů, neboť dává příležitost 
propojení všech generací. Může být chápáno 
i jako prevence vzniku sociálně nežádoucích jevů, 
neboť může podchytit vznik možného problému 
sociálního, vztahového, zdravotního apod. Tým 
odborníků pak může nabídnout či doporučit od-
bornou pomoc.

Rodinná nebo mateřská centra nejsou v ČR nikde 
ukotvena legislativně jako např. sociální služby 
či školská zařízení. Jedná se o nestátní nezisko-
vé organizace s nejčastější právní formou obec-
ně prospěšné společnosti, zapsaného spolku, 
příspěvkové organizace, nebo jsou bez právní 
formy. 

a opatření. Statutární město Pardubice má usta-
veno 5 pracovních skupin (PS)

 • PS 1 Osoby se zdravotním postižením 
  a osoby se zdravotním znevýhodněním

 • PS 2 Osoby s duševním onemocněním

 • PS 3 Cizinci, menšiny a osoby ohrožené 
  sociálním vyloučením 

 • PS 4 Senioři

 • PS 5 Rodiny s dětmi a mládež

Koordinační skupina – je zodpovědná za svo-
ji činnost Komisi pro sociální a zdravotní věci 
při Radě města Pardubic. Odpovídá za činnost 
jednotlivých pracovních skupin a za zpracování 
komunitního plánu, naplňování jeho cílů a opat-
ření a zajišťuje propojování odborné a politické 
roviny.  

 

4. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

Proces komunitního plánování je úzce spjat 
s problematikou financování sociálních a zdra-
votních služeb na území města a se zjišťováním 
skutečných potřeb u jednotlivých cílových sku-
pin obyvatel. Cílem komunitního plánování je 
vtáhnout do diskuse o rozvoji sociálních služeb 
co nejširší veřejnost a nastavit síť sociálních slu-
žeb tak, aby odpovídala potřebám a specifikům 
daného území co do nabídky poskytovaných 
služeb, jejich dostupnosti, kapacit a kvality. Do-
sažený výsledek by měl být přijat a podporo-
ván většinou účastníků a měl by tak zaručit, že 
finanční prostředky jsou poskytovány a využívá-
ny hospodárně a vyhovují jak zjištěným potře-
bám obyvatel, tak i finančním zdrojům zadava-
tele sociálních služeb. 

Základním principem komunitního plánování 
je zajištění triády, tzn. zajištění účasti zástupců 
nejméně tří stran – tj. uživatelů (klienti sociál-
ních služeb), zadavatele (statutární město Par-
dubice, které je garantem realizace) a poskyto-
vatelů služeb (ti, kteří poskytují soc. služby bez 
ohledu na zřizovatele) na procesu plánování slu-
žeb. 

Organizační struktura komunitního plánování

Pracovní skupiny – jsou poradními a iniciativní- 
mi skupinami Komise pro sociální a zdravotní 
věci při Radě města Pardubic. Pracovní skupi-
ny jsou nepolitické, každá se věnuje své cílové 
skupině, ve které definují okruhy problémových 
oblastí. Na základě těchto okruhů pak pracov-
ní skupiny formulují strategické cíle, priority  
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prostředků na zajištění a realizace prorodinných 
aktivit ve městě. 

V neposlední řadě je dalším zájmem města  
monitoring rodinného klimatu v území a pří-
padná iniciace diskuse nad vznikem nových pro-
jektů a činností směřujících na podporu rodin  
ve městě.

Cíle a opatření prorodinných aktivit lze rozdělit 
do dvou okruhů: 

I. Opatření v oblasti Podmínky pro život rodin 
ve městě

II. Opatření v oblasti Podpora a pomoc rodinám 

Provedená analytická část dokumentu jedno-
značně ukázala, že město Pardubice je v proro-
dinné politice městem aktivním a nabízí svým 
občanům širokou škálu činností a projektů smě-
řovaných na podporu přirozeného fungování 
rodin. Zájmem města je podpora a posilování 
přirozeného fungování rodin, tedy nejen rodin, 
které z nějakého důvodu selhávají, ale přede-
vším podpora rodin, kterým se daří plnit rodinné 
funkce, jako je péče o děti a jejich výchova, sta-
bilní zázemí a zajištění pocitu bezpečí pro všech-
ny své členy.

Město Pardubice deklaruje svůj zájem o pod-
poru rodin prostřednictvím zachování stávají-
cí struktury podpory a činností vykonávaných 
přes jednotlivé odbory. Důležitým aspektem  
je zachování stávajícího objemu finančních  

CÍLE A OPATŘENÍ PRORODINNÝCH AKTIVIT VE MĚSTĚ PARDUBICE 
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 I. Opatření v oblasti Podmínky pro život rodin ve městě 

  Opatření v oblasti programů podpor

 1.1             Udržet stabilní financování programů podpor, neomezovat výši finančních prostředků, udržet stabilní 
financování podpory města z pohledu kontinuity a předvídatelnosti                                                             

 Odpovědnost Dotčené odbory města, gesční náměstek                                                           

 Termíny Každoroční vyhodnocování

 Financování (předpoklad) Rozpočet města

 1.2           Vznik nového dotačního titulu na podporu rodinných a mateřských center
• Iniciace vzniku samostatného dotačního titulu na podporu hodnot rodiny, rodičovství a výchovy dětí
• Podpora neformálního setkávání a komunitního života

 Odpovědnost Odbor sociálních věcí, gesční náměstek, Komise pro rodinu                                                          

 Termíny Každoroční vyhodnocování

 Financování (předpoklad) Rozpočet města – Program podpory rodinných center 
550.000,- / rok

 1.3           Nastavení indikátorů podpory rodiny z jednotlivých programů 
• Vyhodnocování přímé podpory rodin – např. kolik kde bylo podpořeno dětí                                      

 Odpovědnost Odbor sociálních věcí, gesční náměstek, Komise pro rodinu                                                         

 Termíny Každoroční vyhodnocování

 Financování (předpoklad) Bez finančních nároků

 1.4           Monitoring dotačních výzev se zaměřením na rodinu 
• Sledovat dotační výzvy s možností iniciace nových projektů, které mohou být v rámci prorodinné 
 politiky na území města realizovány
- možné sledování výzev zaměřených na fungující rodiny s cílem zvýšení jejich komfortu života ve městě

 Odpovědnost Odbor rozvoje a strategie                                                       

 Termíny Každoroční vyhodnocování

 Financování (předpoklad) Bez finančních nároků

Cíle a opatření prorodinných aktivit ve městě Pardubice

 I. Opatření v oblasti Podmínky pro život rodin ve městě 

  Opatření v oblasti seniorů a mezigenerační solidarity

 1.5            Babičky a dědečkové do školek
• Dále podporovat dobrovolné docházení seniorů do MŠ, kde dětem čtou pohádky, hrají si s nimi, zpívají,
  malují. Pomáhají jim při jídle, oblékání nebo na vycházce
• Možnost pro seniory vést ve školce nějaký kroužek či pomoci v doučování                                                          

 Odpovědnost Odbor sociálních věcí, gesční náměstek, spolupracující subjekt – KONEP Koalice nevládek Pardubicka, z.s.                                                         

 Termíny Každoroční vyhodnocování

 Financování (předpoklad) Bez finančních nákladů

 1.6           Projekt Mezi námi mezigeneračně 
• Pokračovat v aktivitách podporující mezigenerační setkávání
 - Obyvatelé Domova pro seniory se pravidelně setkávají s dětmi z MŠ, které za nimi docházejí - skupinově  
  společně cvičí, povídají si, zpívají, tvoří
 - Obyvatelé Domova pro seniory pravidelně docházejí do MŠ, kde dětem čtou po obědě pohádky
 - ZŠ Pardubice – Studánka dlouhodobě podporuje Domov pro seniory prostřednictvím pořádání vánoční sbírky
 - Za seniory dochází pravidelně děti z MŠ se svými vystoupeními na Vánoce, Velikonoce apod. 

 Odpovědnost Sociální služby města Pardubic                                                         

 Termíny Každoroční vyhodnocování

 Financování (předpoklad) Bez finančních nákladů

 1.7            Seniorcentrum a Kluby seniorů 
• Pokračovat v podpoře činností Seniorcentra a klubů seniorů, které nabízí seniorům aktivní trávení
  volného času prostřednictvím společenských, kulturních a jiných aktivit. Nabízí různé zájmové kroužky
 - V Pardubicích funguje 25 klubů seniorů jako prostor pro setkávání a sdílení informací, nabízí sportovní,
   kulturní a společenské akce

 Odpovědnost Odbor školství, kultury a sportu                                                        

 Termíny Každoroční vyhodnocování

 Financování (předpoklad) Rozpočet města
1.200.000,- /rok

Cíle a opatření prorodinných aktivit ve městě Pardubice
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 I. Opatření v oblasti Podmínky pro život rodin ve městě 

  Opatření v oblasti seniorů a mezigenerační solidarity

 1.8             Senior-taxi
• Nadále realizovat službu, která je určena seniorům nad 70 a bez omezení věku také všem držitelům   
       průkazu ZTP či ZTP/P s trvalým bydlištěm na území města 
 - Poskytuje dopravu po městě za účelem návštěvy lékařů, lékáren, kulturních zařízení, volnočasových aktivit
 - Služba je k dispozici nepřetržitě (od 24:00 – 6:00 pouze cesty do nebo z nemocnice)
 - Přepravovaný má nárok na 4 jízdy do měsíce za 25,- Kč

 Odpovědnost Odbor sociálních věcí                                                        

 Termíny Každoroční vyhodnocování

 Financování (předpoklad) Rozpočet města 1.000.000,- / rok

 1.9             Jízdné v městské hromadné dopravě zdarma pro seniory starší 70 let 
• Pokračovat v poskytování bezplatné přepravy osob v linkách městské hromadné dopravy      

 Odpovědnost Dopravní podnik města Pardubic, a.s.                                                        

 Termíny Bez časového omezení

 Financování (předpoklad) Bez finančních nákladů

  Opatření v oblasti fungování úřadu – Přívětivý úřad, Město pro byznys

 • Založeno na hodnocení stavu přívětivosti a otevřenosti obecních a městských úřadu vůči občanům a jejich potřebám
• Základní hodnotící kategorií je poskytování nadstandardních služeb či běžných služeb v nadstandardní kvalitě 
 (např. rozsah úředních hodin pro veřejnost, vyvolávací a objednávkový systém apod.)
• Dalšími hodnotícími kritérii je stav podnikatelského prostředí, jeho fungování a rozvoj v kontextu celého fungování města 
• Pardubice se v roce 2018 umístily na 1. místě v hodnocení Přívětivý úřad za Pardubický kraj 
• Za rok 2019 Pardubice zvítězily v celorepublikovém srovnání výzkumu Město pro byznys

 1.10            Vítání občánků 
• Pokračovat v aktivitě města, která je cílená na symbolické ocenění práce rodin a zviditelnění hodnoty 
rodiny ve společnosti
 - Slavnostní přijetí do „společenství Pardubáků“ rodině připomíná pamětní list, dítěti pak zlatá 
  podkovička jako symbol štěstí

 Odpovědnost Odbor správních agend, Kancelář primátora                                                        

 Termíny Průběžně 

 Financování (předpoklad) Rozpočet města 300.000,- /rok

Cíle a opatření prorodinných aktivit ve městě Pardubice

 I. Opatření v oblasti Podmínky pro život rodin ve městě 

  Opatření v oblasti fungování úřadu – Přívětivý úřad, Město pro byznys

 1.11             Elektronické objednávání na úřad, Svatby on-line 
• Nadále rozvíjet aktivity města se zaměřením na zvýšení komfortu občanů města v komunikaci s úřadem
 - Rezervační systémy výrazně šetří čas klientů při vyřizování úředních věcí
 - Svatby on-line – aplikace, která umožňuje zarezervování termínu a poskytuje všechny informace ohledně  
   místa a průběhu konání svatby

 Odpovědnost Odbor správních agend, Odbor informačních technologií                                                         

 Termíny Průběžně 

 Financování (předpoklad) Rozpočet města 7.200,- /rok

 1.12             Tichá linka  
• Nadále na úřadu technicky zajišťovat službu tlumočení znakového jazyka a přepisu mluvené řeči do textu 
  on-line, která poskytuje osobám se sluchovým hendikepem možnost vyřídit si na úřadě své záležitosti  
 - Dostupnost Tiché linky k vyřizování úředních záležitostí je v rozsahu úředních hodin úřadu a je zcela zdarma

 Odpovědnost Odbor sociálních věcí                                                         

 Termíny Průběžně 

 Financování (předpoklad) Bez finančních nákladů 

Cíle a opatření prorodinných aktivit ve městě Pardubice
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 II. Opatření v oblasti Podpora a pomoc rodinám

  Preventivní opatření v oblasti zdravotních služeb ve městě

 2.1             Projekt „Zdravá dětská noha“
• Pokračovat nadále v realizaci projektu zaměřeném na včasnou diagnostiku funkčních vad dětských nohou
 - Diagnostika dětského chodidla probíhá v 1. ročnících základních škol a je založená na vyšetření chodidla
   dítěte pomocí tenzometrické desky

 Odpovědnost Odbor sociálních věcí                                                           

 Termíny Každoroční vyhodnocování

 Financování (předpoklad) Rozpočet města  100.000,- / rok

 2.2          Projekt „Mít oči k vidění“ 
• Pokračovat nadále v realizaci projektu zrakového screeningu, kterým projdou všechny děti v MŠ, které zřizuje 
  město Pardubice 
 - Záchyt případných zrakových vad v předškolním věku, kdy lze včasnou následnou péčí mnohé vady
   zraku napravit nebo dokonce odstranit
• Nadále zajišťovat navazují činnost – Projekt Centrum integrované péče pro děti s poruchami binokulárního 
  vidění (dále CIP)

 Odpovědnost Odbor sociálních věcí                                                          

 Termíny Každoroční vyhodnocování

 Financování (předpoklad) Rozpočet města  498.600,- / rok + 269.000,-/rok CIP

  Preventivní opatření v oblasti školství

 2.3           Školní psychologové 
• Dále pokračovat v projektu realizovaném na všech ZŠ v Pardubicích 
 - smyslem projektu je zajištění přítomnosti odborných psychologů přímo ve školách
 - Psycholog v ZŠ poskytuje komplexní poradenskou službu žákům, jejich rodičům a pedagogům 
 - Psychologové pracují individuálně s žáky a jejich problémy, ale i s celým třídním kolektivem 

 Odpovědnost Odbor školství, kultury a sportu                                                        

 Termíny Každoroční vyhodnocování

 Financování (předpoklad) Rozpočet města – požadavek na rok 2021 
4.355.000,- 

Cíle a opatření prorodinných aktivit ve městě Pardubice

 II. Opatření v oblasti Podpora a pomoc rodinám

  Preventivní opatření v oblasti školství

 2.4             Projekt „Na počátku záleží“ 
• Pokračovat v projektu vytvořeném za účelem poukázání na důležitost citové vazby mezi rodičem a dítětem
 - Cílem má být ukázat dětem „zdravý“ pohled na rodinu a její fungování  
 - Projekt bude realizován ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Pardubice a Poradnou
    pro rodinu Pardubického kraje formou moderovaných interaktivních besed pro žáky 5. tříd ZŠ v Pardubicích

 Odpovědnost Odbor sociálních věcí                                                           

 Termíny Každoroční vyhodnocování

 Financování (předpoklad) Rozpočet města, sponzoři 70.000,- /rok

 2.5          Podpora integrace cizinců 
• Pokračovat v aktivitách podporujících integraci dětí cizinců ve školách 
 - Podpora procesu integrace dětí v mateřských školách a žáků v základních školách cestou individuální 
  práce pedagogů s dětmi cizinců (v 1. pololetí školního roku 2019/20 byl projekt realizován v pěti ZŠ 
  s následným rozšířením také do tři MŠ)
 - Zajištění kurzu českého jazyka v ZŠ nábřeží Závodu míru 1951, který bude určen i pro žáky z jiných škol

 Odpovědnost Odbor školství, kultury a sportu                                                          

 Termíny Každoroční vyhodnocování

 Financování (předpoklad) Rozpočet města, dotace z Ministerstva vnitra ČR 200.000,- /rok 

  Opatření v oblasti bezpečnosti a prevence

 2.6            Projekt „Signál v tísni“
• Nadále zajišťovat fungování projektu určeného pro rizikové skupiny osob (senioři, osoby se zdravotním  
  postižením), které se ocitají v ohrožení života a zdraví z důvodu dlouhodobé nemoci nebo trvale vážného 
  zdravotního stavu 
 - Urychluje a zlepšuje komunikaci mezi složkami poskytujícími pomoc a snižuje riziko ohrožení člověka, který
    se ocitne v nouzi
 - Po přijetí tísňového signálu je k osobě vyslána policejní hlídka, která zhodnotí situaci a případně přivolá
    rychlou zdravotní pomoc 

 Odpovědnost Městská policie Pardubice                                                      

 Termíny Každoroční vyhodnocování

 Financování (předpoklad) Rozpočet města  10.000,- /rok

Cíle a opatření prorodinných aktivit ve městě Pardubice
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II. Opatření v oblasti Podpora a pomoc rodinám

  Opatření v oblasti bezpečnosti a prevence

 2.7           Projekt (K)roky bez násilí
• Nadále realizovat projekt, který je zaměřen na problematiku násilí páchaného na seniorech, což zahrnuje nejen
 fyzické činy nejrůznějších forem, ale i násilí psychické a mezigenerační násilí
 - Poskytování informací seniorům, kam se v případě krizových situacích mohou bezplatně a anonymně obrátit 
   s žádostí o pomoc

 Odpovědnost Odbor sociálních věcí, partneři – SKP-CENTRUM, o.p.s. -  Intervenční centrum, Městská policie Pardubice, 
Policie ČR, Probační a mediační služba ČR a Bílý kruh bezpečí, z.s.                                                     

 Termíny Každoroční vyhodnocování

 Financování (předpoklad) Rozpočet města  40.000,- /rok 

Cíle a opatření prorodinných aktivit ve městě Pardubice

Strategie pro kulturu a kreativitu Pardubic 2018 
– 2024

Strategie byla schválena zastupitelstvem města 
dne 23.11.2017 (usnesení č. Z/2144/2017).

Strategie bydlení pro město Pardubice

Od srpna 2019 byla pro statutární město Pardubice 
firmou SPF Group zpracována Strategie rozvoje 
bydlení.  Smyslem této strategie je identifikace  
a popis kritických míst v oblasti bydlení ve městě 
a navržení kroků, které umožní tento sektor rozví-
jet. Tato strategie byla schválena zastupitelstvem 
města 17.12.2020 (usnesení č. Z/1870/2020).

Komunitní plán sociálních a souvisejících 
služeb města Pardubic 

Vzhledem k tomu, že rodinná politika má 
k sociální problematice velmi blízký vztah, celý 
zpracovaný komunitní plán lze v podstatě chá-
pat jako materiál plně korespondující s pro-
blematikou rodinné politiky na území města. 
Dotýká se všech cílových skupin občanů a jsou 
zde reflektovány jak potřeby obyvatel, tak mož-
nosti a kapacity poskytovatelů sociálních služeb 
a možnosti města jako donátora a koordinátora 
daných aktivit. 

 

Přílohy: 

Vzhledem k obsáhlosti všech strategických  
a koncepčních materiálů napříč městem jsou 
uvedeny odkazy na dokumenty, které mají 
užší či širší vazbu na problematiku spojenou  
s rodinnou politikou. 

Strategický plán rozvoje města Pardubic 

Strategický plán je vytvořen na období let 2014 
– 2025, respektuje moderní trendy v oblasti 
regionálního rozvoje a reaguje na aktuální 
socioekonomický vývoj – a to jak na globální, tak 
na národní, regionální a lokální úrovni. Zpraco-
vaný materiál vč. aktualizací je vždy projednáván 
Radou města Pardubic po projednání ve všech 
Komisích města, jako poradních orgánech Rady 
města a následně pak Zastupitelstvem města  
Pardubic. Původní plán přijalo ZmP na svém jed-
nání 17.12.2013, následně jsou každý rok radou  
a zastupitelstvem města schvalovány akční plány. 

Strategie školství Pardubic 2030

Strategie schválena zastupitelstvem města dne 
22.10.2020 (usnesení č. Z/1690/2020).

Koncepční plán prevence kriminality statutár-
ního města Pardubice na léta 2019 – 2021

Koncepční plán schválen zastupitelstvem města 
dne 24.01.2019 (usnesení č. Z/239/2019).

Plán rozvoje sportu v Pardubicích

Plán rozvoje schválen zastupitelstvem města 
dne 18.06.2018 (usnesení č. Z/1690/2020).
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8. Zhodnocení míry zatížení domácností seniorů  
a osob 55+ v Pardubicích bariérami v bydlení (2019) 
dostupné na 
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magis-
tratu/odbor-socialnich-veci/pilotni-overeni-systemu-soci-
alniho-bydleni-na-lokalni-urovni-v-obci-pardubice/

9. Strategie pro kulturu a kreativitu (2018 – 2024) 
dostupná na 
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magis-
tratu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/strategie-pro-kultu-
ru-a-kreativitu-pardubic-2018-2024/

10. Plán rozvoje sportu v Pardubicích 
dostupný na 
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magis-
tratu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/sport/plan-rozvoje-
-sportu-mesta-pardubic/

11. Strategie školství Pardubic 2030
dostupná na
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-
-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/skolstvi/
strategie-skolstvi-pardubic-2030/

12. Koncepční plán prevence kriminality statutární-
ho města Pardubice na léta 2019 – 2021 
dostupný na
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-
-magistratu/odbor-socialnich-veci/program-pre-
vence-kriminality/

Použité zdroje a odkazy:

1. Koncepce rodinné politiky na úrovni státu (2017) 
dostupná na 
https://www.mpsv.cz/strategicke-dokumenty-v-ob-
lasti-podpory-rodiny

2. Zpráva o rodině (2020), 
dostupná na 
https://www.mpsv.cz/strategicke-dokumenty-v-oblasti-
-podpory-rodiny

3. Rodinná politika na úrovni krajů a obci (metodic-
ké doporučení MPSV 2008) dostupná na 
na http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_385.pdf

4. Koncepce rodinné politiky Pardubického kraje 
(2020) dostupná na 
https://krajprorodinu.cz/

5. Strategický plán rozvoje města (2014 – 2025) 
dostupný na
https://www.pardubice.eu/o-pardubicich/strategicky-
-plan/

6. Koncepce dostupného bydlení města Pardubice 
(2016-2019) dostupná na 
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magis-
tratu/odbor-socialnich-veci/pilotni-overeni-systemu-soci-
alniho-bydleni-na-lokalni-urovni-v-obci-pardubice/

7. Startovací bydlení pro mladé, Pardubice 2015 do-
stupné na 
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magis-
tratu/odbor-majetku-a-investic/startovaci-bydleni-pro-
-mlade/

13. Komunitní plán sociálních a souvisejících 
služeb města Pardubic na období 2021-2025
dostupný na 
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-
-magistratu/odbor-socialnich-veci/komunitni-plano-
vani/komunitni-plan-socialnich-a-souvisejicich-slu-
zeb-na-obdobi-2021-2025/

14. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
Pardubického kraje na období 2019 – 2021 
dostupný na 
https://www.pardubickykraj.cz/strednedoby-plan-
-rozvoje-socialnich-sluzeb-pk
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