
Historie komunitního plánování sociálních služeb v Pardubicích 
 
 
Komunitní plánování je v Pardubicích realizováno na základě projektu “Komunitní plánování 

sociálních služeb v Pardubicích”, který je financován ze zdrojů Evropské unie. 
 
Projekt byl zpracován v průběhu roku 2005 a záměr ucházet se o dotaci na projekt byl schválen 
usnesením Zastupitelstva města ze dne 1.11. 2005. 30.5. 2006 schválila Rada města uzavření 
smlouvy o financování projektu “Komunitní plánování sociálních služeb v Pardubicích” 
ze Společného regionálního operačního programu (SROP).  
 
Projekt byl zahájen 1.6. 2006. Termín ukončení projektu je 30. 4. 2008. Projekt Komunitní 
plánování sociálních služeb v Pardubicích se zaměřuje na posílení sociální stability a soudržnosti 
obyvatelstva prostřednictvím podpory komunitní spolupráce a je realizován jako partnerský. 
Realizátorem projektu je Statutární město Pardubice. Partnerem bylo do 31.12. 2006 o.s. Klub 
hurá kamarád. Od 1.3. 2007 je partnerem projektu o.s. SKP-CENTRUM. 
 
 
Proces plánování 
 
Předkládaný Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Pardubic pro období 
let 2008 - 2011 je výstupem činnosti pracovních skupin a koordinační skupiny KPSS. Cíle 
a opatření uvedená v KP reagují na zjištěné potřeby a vychází z analýz, výzkumů, statistických 
a dalších údajů, od poskytovatelů sociálních služeb. Vlastní proces komunitního plánování byl 
oficiálně zahájen 10. října 2006 konferencí, na kterou byli pozváni zástupci neziskových 
organizací, které působí v Pardubicích v sociální oblasti. Na konferenci byli přítomní seznámeni 
s projektem a s procesem komunitního plánování. V průběhu října byly (na základě přihlášek) 
vytvořeny pracovní skupiny, které zahájily v listopadu 2006 svou činnost. V říjnu byla rovněž 
sestavena koordinační skupina, která celý proces plánování řídí. 
 
Pro proces plánování v Pardubicích bylo určeno těchto 5 pracovních skupin podle cílových 
skupin uživatelů služeb: 
- Osoby se zdravotním postižením  
- Cizinci, národnostní a etnické menšiny 

- Osoby v obtížné životní situaci a společensky nepřizpůsobení 

- Senioři 

- Rodiny s dětmi a mládež 

 
Úkolem pracovních skupin je definovat cílovou skupinu uživatelů sociálních služeb, určit klíčové 
oblasti a definovat cíle a opatření vedoucí k jejich naplnění. V období implementace KP bude 
úkolem pracovních skupin realizovat kroky, které povedou k naplňování komunitního plánu. 
 
Koordinační skupina má úlohu řídící a koordinační. Zajišťuje komunikaci mezi pracovními 
skupinami, komunikaci s orgány města a komunikaci s dalšími subjekty a veřejností. Koordinační 
skupina odpovídá za určení společných cílů komunitního plánování a za zpracování konečné 
podoby komunitního plánu. 
 
V období únor - květen 2007 probíhal sběr informací pro potřeby plánování, zejm. byla 
zpracována sociodemografická analýza města Pardubice, byl realizován Průzkum potřeb uživatelů 



sociálních služeb a Analýza poskytovatelů sociálních služeb v Pardubicích. V pracovních 
skupinách byly sestaveny SWOT analýzy situace v sociální oblasti v Pardubicích. 
Od dubna 2007 pracovali členové pracovních skupin na definování cílů a opatření. V září byl 
sestaven Návrh Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Pardubic pro 
období let 2008 - 2011, který byl předložen ke schválení Radě města Pardubic. 22. října 2007 
se uskutečnila konference, kterou byl zahájen proces konzultací návrhu komunitního plánu. 
Proces konzultací probíhal do 9. prosince. Jeho smyslem je, aby se obyvatelé města, poskytovatelé 
služeb, odborníci a všichni zájemci o problematiku měli možnost vyjádřit k návrhu tohoto 
strategického dokumentu. 
 
Z procesu konzultací bylo přijato k projednání v pracovních skupinách a koordinační skupině 
celkem 122 připomínek, z toho 91 jich bylo zapracováno do finální verze komunitního plánu. 
 
Dne 11. března 2008 byl Zastupitelstvu města Pardubic předložen Komunitní plán rozvoje 
sociálních a souvisejících služeb města Pardubic pro období let 2008 - 2011. Komunitní plán byl 
usnesením ZM/732/2008 schválen a stane se tak součástí strategického plánu města v oblasti 
rozvoje sociální oblasti. 
 
 
Organizace a osoby, které se na plánování podílely 
 

- Amalthea 
- APOLENKA, Sdružení občanů pro pomoc 
- zdravotně postiženým 
- Athinganoi, o.s. 
- Babášek, o.s. 
- CC Systems, a.s 
- Centrum pro zdravotně postižené pardubického kraje 
- Centrum psychosociální pomoci rodinná 
- a manželská poradna 
- Česká abilympijská asociace 
- Darjav 
- DC Veská 
- Dětské rehabilitační centrum 
- DROM - BRNO - ZSP 
- Fond ohrožených dětí - pobočka Pardubice 
- Klub seniorů Polabiny IV 
- Klub seniorů Slovany 
- Kolumbus, o.s. 
- Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví 
- Magistrát města Pardubice 
- Městská policie Pardubice 
- Městská romská rada, o.s. 
- Most do života 
- Most pro lidská práva 
- Nemocnice Pardubice 
- Občanská poradna Pardubice, o.s. 
- Oblastní charita Pardubice 
- Péče o dušení zdraví - Výměník 



- Péče o duševní zdraví - region Pardubice 
- PROSAZ, o.s. 
- Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace 
- Regionální centrum pomoci a mobility 
- Rodinné integrační centrum 
- Romské středisko 
- Sdružení lidských práv a svobod v ČR 
- Sdružení pardubických Romů, o.s. 
- Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 
- SKP-CENTRUM 
- Sociální služby města Pardubic 
- SPID handicap 
- Společenský klub pro romskou mládež 
- Středisko rané péče SPRP Praha 
- Středisko rané péče v Pardubicích 
- Středisko výchovné péče Pyramida 
- Svaz tělesně postižených, místní organizace JIH 
- SVÍTÁNÍ - sdružení pro pomoc zdravotně postiženým 
- dětem, Pardubice 
- Tyflocentrum Pardubice 
- Tyfloservis, o.p.s. 
- Úřad městského obvodu Pardubice I 
- Úřad práce Pardubice 
- VIDA centrum Pardubice 
- Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ 
- Zastupitelstvo města Pardubice 
 


