KOMUNITNÍ PLÁN
sociálních a souvisejících služeb města Pardubice
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Vážení spoluobčané,
právě otevíráte dokument, díky kterému získáte informace o sociálních a souvisejících službách v našem městě
a jejich rozvoji. Proces tvorby tohoto v pořadí již čtvrtého
plánu vychází ze základních principů komunitního plánování, kterému se v Pardubicích věnujeme od roku 2003.
Komunitní plán je výsledkem dlouhodobě probíhajícího
procesu, který aktualizuje cíle a opatření jednotlivých
cílových skupin tak, aby odpovídaly místním potřebám
a aby sociální a související služby byly poskytovány efektivně. Metoda komunitního plánování je založena na dialogu a spolupráci mezi organizacemi, které sociální služby
nabízejí, městem Pardubice, jež celý proces koordinuje,
a mezi klienty, kteří sociální služby využívají a mnohdy
zásadně ovlivňují jejich životy. Je nutné si uvědomit,
že kdokoliv z nás či našich blízkých se může ocitnout
v nepříznivé sociální situaci, a právě tehdy bude potřebovat dobře fungující a dostupné sociální služby. Proto
vytvoření stabilní sítě sociálních služeb je naším spo-
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lečným cílem. Věřím, že tento „Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb města Pardubic na období
2021-2025“ bude pro Vás srozumitelným průvodcem a že
přispěje ke zlepšení kvality života lidí, kteří to na území
našeho města potřebují. Může se jednat o seniory, osoby se zdravotním postižením či duševní poruchou, rodiny
s dětmi, cizince a menšiny nebo občany ohrožené sociálním vyloučením.
Za tvorbou tohoto komunitního plánu je nespočet hodin
usilovné práce celého týmu, děkuji všem, kteří se na jeho
přípravě podíleli a aktivně se zapojují do procesu komunitního plánování. Přeji jim hodně sil pro realizaci navržených cílů
a opatření, která jsou potřebná pro občany našeho města.
Mgr. Jakub Rychtecký
náměstek primátora města Pardubic
zodpovědný za sociální politiku a zdravotnictví
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

1. OBECNÉ INFORMACE O MĚSTĚ PARDUBICE

AD – Azylový dům
CDZ – Centrum duševního zdraví
CPIC – Centrum na podporu integrace cizinců
CS – cílová skupina
ČAA – Česká abilympijská asociace
ČSÚ – Český statistický úřad
DN – duševní nemoc
DPMP – Dopravní podnik města Pardubic
DS – Denní stacionář
ESF – Evropské strukturální fondy
KPSS – komunitní plán/komunitní plánování sociálních služeb
LDN – léčebna dlouhodobě nemocných
MHD – Městská hromadná doprava
MmP – Magistrát města Pardubic
MO – městský obvod
MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
MZ ČR – Ministerstvo zemědělství České republiky
NNO – nestátní neziskové organizace
NZDM – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
OAMP – odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR
OSPOD – Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
OSV – odbor sociálních věcí
OŠKS – odbor školství, kultury a sportu
OZP/TZP - osoba se zdravotním postižením, těžké zdravotní postižení
PAS – poruchy autistického spektra
PK – Pardubický kraj
PMS ČR – Probační a mediační služba České republiky
PSS – pracovník v sociálních službách
RZ – Radniční zpravodaj
SmP – statutární město Pardubice
SONS – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
SP – sociální pracovník
ÚP ČR – Úřad práce České republiky
ÚZIS ČR – Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
VTOS – výkon trestu odnětí svobody
ZSS – zákon o sociálních službách

Pardubice, srdce východních Čech
Statutární město Pardubice je krajské město na
východě Čech s rozlohou téměř 78 km² a s přibližně 91 tisíci stálými obyvateli. Leží na soutoku
řek Labe a Chrudimky, v nadmořské výšce 215 až
237 metrů nad mořem. První dochovaná zmínka
o Pardubicích pochází z roku 1295, jako město
jsou pak zmiňovány od roku 1340.
K Pardubicím neodmyslitelně patří kultura
a sport. Sídlí zde Univerzita Pardubice, Východočeská galerie, Východočeské muzeum, Komorní
filharmonie a Východočeské divadlo. Pardubice
jsou ve sportu nejčastěji spojovány s hokejem,
fotbalem, basketbalem a tenisem. Mezinárodní ohlas přinesly Pardubicím tradiční sportovní události, mezi které patří zejména dostihové závody s Velkou Pardubickou steeplechase,
plochodrážní závod Zlatá přilba či šachový turnaj
Czech open.

Pardubice, od Prahy vzdálené pouhých 104 kilometrů, jsou vzhledem k velmi dobré dopravní
dostupnosti železničním dopravním uzlem v naší
republice, nachází se zde také letiště se smíšeným provozem. Jsou městem s výraznou správní,
obytnou, obslužnou a výrobní funkcí Hradecko
– pardubické aglomerace. K 1. lednu 2020 žilo
ve městě 91 078 trvale bydlících obyvatel, podle
počtu obyvatel jsou Pardubice desátým největším městem České republiky.
Na počátku 20. století žilo v Pardubicích přibližně 25 tisíc obyvatel. V průběhu století se město
postupně rozrůstalo o okolní obce, jejichž jména
zůstala zachována nejen v názvech katastrálních
území, ale i v označení městských částí. Pardubice sestávají z celkem 20 katastrálních území
a aktuálně se člení do 8 městských obvodů.

Městské obvody

MO VII

MO II
MO VI

MO I

MO III

MO V
MO IV
MO VIII

o.p.s. – obecně prospěšná společnost
z.s. – zapsaný spolek
z.ú. – zapsaný ústav

Mapa městských obvodů Pardubic, zdroj: odbor hlavního architekta, Magistrát města Pardubic

4

5

Pardubické městské obvody
Pardubice I

Bílé Předměstí (část), Pardubice-Staré Město, Zámek, Zelené Předměstí (část)

Pardubice II

Polabiny, Cihelna

Pardubice III

Bílé Předměstí (část), Studánka (část)

Pardubice IV

Bílé Předměstí (část), Černá za Bory, Drozdice, Mnětice, Nemošice, Pardubičky,
Staročernsko, Studánka (část), Žižín

Pardubice V

Dražkovice, Nové Jesenčany, Zelené Předměstí (část)

Pardubice VI

Současná věková struktura města Pardubic
odpovídá dlouhodobému stárnutí populace
v České republice. Dospělí v produktivním věku
(18–64 let) tvoří 63 % obyvatel města, zatím-

co podíl seniorů (20 %) je o 3 % vyšší než dětí
a mladistvých do 17 let věku.

Zastoupení věkových kategorií obyvatel Pardubic ve věku od 15 let:
Věková kategorie

Počet obyvatel

Podíl v %

Věková kategorie

Počet obyvatel

Podíl v %

15-19

3 465

3,86

55-59

5 789

6,45

20-24

4 755

5,30

60-64

6 221

6,94

Lány na Důlku, Opočínek, Popkovice, Staré Čívice, Svítkov, Zelené Předměstí (část)

25-29

6 373

7,11

65-69

5 659

6,31

Pardubice VII

Doubravice, Ohrazenice, Rosice, Semtín, Trnová

30-34

6 698

7,47

70-74

4 412

4,92

Pardubice VIII

Hostovice

35-39

7 675

8,56

75-79

3 232

3,60

40-44

6 658

7,42

80-84

2 714

3,03

45-49

5 629

6,28

85 a více

1 919

2,14

50-54

5 585

6,23

Přehled městských obvodů, zdroj: odbor hlavního architekta, Magistrát města Pardubic

Demografické údaje o městě Pardubice
K 1.1.2020 žilo v Pardubicích dle Českého statistického úřadu 91 078 obyvatel. Údaj zahrnuje
také cizince s vízy nad 90 dnů, cizince s přiznaným azylem, občany zemí EU s přechodným
pobytem na území ČR a občany třetích zemí
s dlouhodobým pobytem.
Počet obyvatel Pardubic již od počátku 19. století poměrně prudce stoupal zejména z důvodů
velkého růstu průmyslové výroby, která zaznamenala velký rozmach po napojení města Pardubic na hlavní železniční trať Praha – Česká

Třebová. Zdejší populace v letech 1994–2004
pomalu klesala, poté se trend zvrátil a následoval pozvolný nárůst obyvatel. V roce 2009 počet
obyvatel města prolomil znovu hranici 90 000.
O dva roky později pod tento symbolický mezník
opět klesl, v posledních letech se pohybuje okolo devadesátitisícové hranice. Ze statistických
údajů je patrné stárnutí populace, což kopíruje
celorepublikový trend.

Rok

Počet obyvatel

Rok

Počet obyvatel

1994

94 141

2007

89 245

1995

93 777

2008

89 892

1996

93 134

2009

90 077

1997

92 980

2010

90 401

1998

92 495

2011

89 552

1999

92 069

2012

89 467

2000

91 309

2013

89 432

2001

90 171

2014

89 693

2002

89 725

2015

89 638

2003

88 741

2016

89 638

2004

88 181

2017

90 140

2005

88 260

2018

90 458

2006

88 316

2019

91 078

Zastoupení věkových kategorií obyvatel Pardubic ve věku od 15 let, zdroj: Prognóza vývoje početního stavu a pohlaví
věkové struktury obyvatelstva statutárního města Pardubic na období 2013–2050

Počet obyvatel Pardubic v letech 1994–2019, zdroj: ČSÚ

6

7

2. SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA ÚZEMÍ MĚSTA PARDUBIC
A JEJICH FINANCOVÁNÍ
Každý jedinec může svou nepříznivou sociální
situaci řešit pomocí sociálních služeb. Jelikož
jsou příčiny těchto situací různé, existuje velký
výběr jejich druhů i forem. Základní legislativní
úpravou pro sociální služby a jejich poskytování v České republice je zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti 1.1.2007 a nahradil
do té doby platné, mnohdy zastaralé a nevyhovující zákony. V Pardubicích jsou poskytovány
sociální služby prakticky všem cílovým skupinám
obyvatel. V souvislosti s rostoucím průměrným
věkem populace a zvyšujícím se podílem občanů
důchodového věku tvoří požadavky na péči o seniory spolu s péčí o handicapované občany podstatnou část těchto služeb. Díky systému komunitního plánování jsou v současné době sociální
služby a zejména potřeby jejich uživatelů velmi
podrobně zmapovány. Tzv. registrované sociální
služby, které se řídí výše uvedeným zákonem,
jsou uvedeny v tabulce na str. 9-10 a v závěru
této kapitoly jsou uvedeny tzv. neregistrované
(související) služby ve městě Pardubice.

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

to navazující dofinancování služeb z veřejných
rozpočtů. Vzhledem k nestabilním podmínkám
financování sociálních služeb je touto dohodou
deklarován zájem financovat službu ve stanoveném rozsahu.
Statutární město Pardubice spravuje rozpočtové
prostředky pro sociální oblast prostřednictvím
odboru sociálních věcí. Objem finančních prostředků spravovaných na kapitole OSV v roce
2016 činil 94 902 000 Kč a v roce 2021 již 163
946 000 Kč. Nárůst je způsoben zejména zvýšením provozního příspěvku na zajištění činnosti
příspěvkové organizace Sociální služby města
Pardubic (domovy pro seniory, domov se zvláštním režimem, denní stacionář, pečovatelská
služba) a přesunem finančních prostředků z kapitoly OŠKS na zajištění vybraných sociálně-zdravotních preventivních projektů schválených Zastupitelstvem města Pardubic.

jsou na území města Pardubice poskytovány následující registrované sociální služby:

POČET REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PARDUBICÍCH
DLE REGISTRU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a DAT OSV
Číslo §

Název sociální služby včetně zkráceného názvu poskytovatelů

§ 37

Sociální poradenství
(AUDIOHELP, Bílý kruh bezpečí, Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, energeia, Laxus, Most pro, Národní rada osob se zdravotním postižením
ČR, Občanská poradna Pardubice, Poradna pro rodinu Pardubického kraje, Romodrom,
Správa uprchlických zařízení MV ČR, Tichý svět, TyfloCentrum Pardubice, VIDA)

Počet poskytovatelů
14

Sociální poradenství celkem:

14

§ 39

Osobní asistence
(Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, Česká abilympijská
asociace, HEWER, Oblastní charita Pardubice, Včelka sociální služby)

5

§ 40

Pečovatelská služba
(KAMILKA, Komunitní centrum Petrklíč, Oblastní charita Pardubice, SKP-CENTRUM,
Sociální služby města Pardubic, Včelka sociální služby)

6

§ 41

Tísňová péče
(Život 90)

1

§ 42

Průvodcovské a předčitatelské služby
(TyfloCentrum Pardubice)

1

S účinností zákona o sociálních službách
se od roku 2007 změnil systém jejich financování.
V praxi to znamená, že poskytovatelé mohou
získávat finanční prostředky z více zdrojů.
Finančně jsou podporovány přímo ze strany
státu, od uživatelů, poskytovatelé mohou získat finance také z nadací, nadačních fondů, od
sponzorů, z darů, popř. ze strukturálních fondů
EU. U služeb, kde to zákon o sociálních službách
stanovuje, lze získat finance od zdravotních pojišťoven. V neposlední řadě jsou sociální služby
pokrývány v rámci dotačních programů z rozpočtů obcí a krajů, které jsou zároveň zodpovědné
za tvorbu sítě sociálních služeb, tzv. síťování.

§ 43

Podpora samostatného bydlení

0

§ 44

Odlehčovací služby
(Oblastní charita Pardubice, SKP-CENTRUM

2

§ 45

Centra denních služeb
(KŘIŽOVATKA handicap centrum, Most do života)

2

§ 46

Denní stacionáře
(MIREA denní stacionář, Sociální služby města Pardubic, Základní škola a Praktická
škola SVÍTÁNÍ)

3

§ 47

Týdenní stacionáře

0

§ 48

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
(Domov pod Kuňkou, SKP-CENTRUM)

2

Síťování je komplex registrovaných sociálních
služeb, které v požadované a v praxi ověřitelné
kapacitě, kvalitě a s odpovídající místní dostupností pomáhají osobám na daném území řešit
jejich nepříznivou sociální situaci. Síť služeb můžeme považovat za druh „dohody“ mezi poskytovateli a zadavatelem služeb (kraj, obec), která
určuje rozsah poskytování sociálních služeb a na

§ 49

Domovy pro seniory
(Sociální služby města Pardubic)

1

§ 50

Domovy se zvláštním režimem
(Sociální služby města Pardubic, Alzheimercentrum Pardubice)

2

§ 51

Chráněné bydlení
(Domov pod Kuňkou)

1

Financování sociálních a souvisejících
služeb ve městě Pardubice

8

Přehled registrovaných sociálních služeb ve městě Pardubice

Jednotliví poskytovatelé sociálních služeb jsou
financováni v rámci Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti.

Služby sociální péče celkem:

26

9

Neregistrované služby a související aktivity
financované z Programu podpory v sociální
a zdravotní oblasti: Celiaklub Východní Čechy
– poradenství v oblasti onemocnění celiakie (Asociace rodičů a přátel ZP dětí v ČR, z.s.
– Celiaklub Východní Čechy), Terapeuticko-duchovní doprovázení a podpůrné činnosti
pro seniory v Domě s pečovatelskou službou
(Bethany-dům pomoci, z.ú.), Dobrovolnický
program TyfloCentra Pardubice (TyfloCentrum
Pardubice o.p.s.), Léčebná muzikoterapie pro
osoby se ZP, se speciálními potřebami (Rodinné Integrační Centrum z.s.), Canisterapie aneb
aktivity se psem pro osoby se ZP a se speciálními potřebami (Rodinné Integrační Centrum
z.s.), Doprovázení a péče o dítě/osobu se ZP,
se speciálními potřebami (Rodinné Integrační
Centrum z.s.), Charitní půjčovna zdravotních
pomůcek (Oblastní charita Pardubice), Doprava a doprovod osob se sníženou soběstačností (Oblastní charita Pardubice), Sociální šatník
(Oblastní charita Pardubice), Domácí hospicová

péče (Oblastní charita Pardubice), Potravinová
a materiální pomoc (Oblastní charita Pardubice), Multiklub pod Mostem (Most pro o.p.s.),
Integrační kurzy pro cizince (Most pro o.p.s.),
Dobrovolnické centrum KoNeP (Koalice nevládek Pardubicka, z.s.), Rekondiční pobyty pro
onkologické pacienty (Klub onkologicky nemocných z.s.), Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek - poradna (Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje,
o.p.s.), Provozní místnost – Setkávání bez bariér (Centrum pro zdravotně postižené a seniory
Pardubického kraje, o.p.s.), Rehabilitační cvičení
v PAP (Společnost Parkinson, z.s. Praha, klub
Parkinson Pardubice), Bezpečné výlety z Pardubic (Spolek Hurá na výlet!), Alternativní volnočasové aktivity pro rodiny dětí se ZP (Středisko
rané péče v Pardubicích o.p.s.), Na cestě do života – podpora a doprovázení mladých lidí z dětských domovů, pěstounské péče a ohrožených
rodin (Salesiánský klub mládeže, z.s. Centrum
Don Bosco).

§ 54

Raná péče
(Rodinné Integrační Centrum, Středisko rané péče v Pardubicích)

2

§ 55

Telefonická krizová pomoc
(KONTAKT)

1

§ 56

Tlumočnické služby
(Tichý svět)

1

§ 57

Azylové domy
(SKP-CENTRUM)

1

§ 58

Domy na půli cesty
(SKP-CENTRUM)

1

§ 59

Kontaktní centra
(Laxus)

1

§ 60

Krizová pomoc
(SKP-CENTRUM)

1

§60a

Intervenční centra
(SKP-CENTRUM)

1

§ 61

Nízkoprahová denní centra
(SKP-CENTRUM)

1

§ 62

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
(SKP-CENTRUM)

1

§ 63

Noclehárny
(SKP-CENTRUM)

1

3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O KOMUNITNÍM PLÁNOVÁNÍ
SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V PARDUBICÍCH

§ 64

Služby následné péče
(Laxus)

1

Co je komunitní plánování

Principy komunitního plánování

§ 65

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
(ABATAB, Centrum pro dětský sluch Tamtam, DaR – Centrum pro dítě a rodinu,
Oblastní charita Pardubice, Rodinné Integrační Centrum)

5

Proces komunitního plánování vychází z několika základních principů, které kladou důraz na:

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
(APOLENKA, CEDR Pardubice, TyfloCentrum Pardubice, Včelka sociální služby)

4

Sociálně terapeutické dílny
(CEDR Pardubice, Péče o duševní zdraví – středisko Výměník, Základní škola
a Praktická škola SVÍTÁNÍ)

3

§ 68

Terapeutické komunity

0

§ 69

Terénní programy
(Laxus, Romodrom, SKP-CENTRUM

3

§ 70

Sociální rehabilitace
(APOLENKA, AUDIOHELP, CEDR Pardubice, Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, Česká abilympijská asociace, Dětské centrum Veská, KŘIŽOVATKA handicap centrum, Nový Prostor, Péče o duševní zdraví, Rodinné Integrační
Centrum, Salesiánský klub mládeže-Centrum Don Bosco, Tichý svět, TyfloCentrum
Pardubice)
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Komunitní plánování v sobě integruje dva pojmy: komunita (z lat. „communitas“) a plánování.
Komunitu můžeme definovat jako lidské společenství, jehož příslušníci jsou vzájemně spojeni
určitou spřízněností a vzájemnou spoluprací, a
plánování jako manažerský přístup. Komunitní
plánování sociálních služeb je široký a otevřený proces zjišťování potřeb a hledání zdrojů v
oblasti sociálních služeb. Je založen na zapojování všech osob, kterých se daná oblast týká a
na vyjednávání. Cílem komunitního plánování je
vtáhnout do diskuze o rozvoji sociálních služeb
co nejširší veřejnost a nastavit síť sociálních služeb tak, aby odpovídala potřebám a specifikům
daného regionu co do nabídky poskytovaných
služeb, jejich dostupnosti a kvality. Dosažený výsledek by měl být přijat a podporován většinou
účastníků a měl by tak zaručit, že finanční prostředky jsou poskytovány a využívány hospodárně a vyhovují jak zjištěným potřebám obyvatel,
tak i finančním zdrojům zadavatele sociálních
služeb.

§ 66
§ 67

Služby sociální prevence celkem:

41

• účast zástupců nejméně tří stran, tj. uživatelů,
zadavatelů a poskytovatelů; rovnost mezi všemi;
• plánování takových služeb, které reagují
na skutečné potřeby;
• dohodu všech zúčastněných stran, která
je upřednostňována před hlasováním;
• otevřenost procesu, tzn. přístup veřejnosti
k informacím o procesu komunitního plánování;
• dosažitelnost přijatých řešení, která musí být
přiměřená místním podmínkám a zdrojům,
pravidelné opakování procesů plánování
a realizace.

Přehled poskytovatelů dle §, Zdroj: Registr sociálních služeb, údaje k 12/2020 (bez uvedené právní formy)
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Základní subjekty komunitního plánování
Klíčovou roli v metodě komunitního plánování
hraje princip tzv. triády, to znamená, že se na
tvorbě a realizaci komunitního plánu podílejí nejméně tři strany – zadavatel, poskytovatel
a uživatel. V praxi je běžné, že jsou do procesu
zapojeni i další účastníci – příbuzní a blízcí uživatelů, veřejnost, odborníci a zástupci institucí,
které spolupracují s místními poskytovateli sociálních služeb, jako např. úřady práce, krajské
úřady, městská policie, Policie ČR, nemocnice,
posudkoví lékaři a další. Triáda bývá nejčastěji
znázorňována jako symbol propojených kruhů:

Komunitní plán rozvoje města v sociální
oblasti
Obec není povinna zpracovávat a vytvářet „střednědobý plán rozvoje sociálních služeb“, ovšem dle
§ 94 zákona o sociálních službách je jí tato možnost
dána, a to ve spolupráci s poskytovateli sociálních
služeb, jejich uživateli a ostatními spolupracujícími
subjekty. Významným nástrojem pro jeho tvorbu je
komunitní plánování. Jeho výsledkem je Komunitní
plán, který určuje směr rozvoje sociální oblasti, navrhuje síť sociálních služeb na území města Pardubic a zároveň je důležitým nástrojem pro její řízení

4. HISTORIE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNITNÍHO
PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PARDUBICE

Zadavatelé

Uživatelé

• zadavatel: statutární město Pardubice, které je
odpovědné za zajištění služeb a je garantem realizace výstupů komunitního plánování. Podpora
ze strany města a jeho politických reprezentantů
je základní podmínkou pro uskutečňování procesu komunitního plánování;

a optimalizaci, neboť je vodítkem pro rozdělování
dotací města do sociální oblasti. Tento víceletý plán
schvaluje na návrh rady města a Komise pro sociální
a zdravotní věci při Radě města Pardubic Zastupitelstvo města Pardubic. Tím dostává Komunitní plán
nezbytnou politickou podporu a legitimitu.

• uživatelé služeb: ti, kteří aktivně služby využívají, příp. zájemci o službu, lidé v nepříznivé
tíživé životní situaci, kterou nejsou schopni zvládat svými silami. Právě jejich pohled je v celém
plánování nepostradatelný, neboť v optimálním
případě má nabídka sociálních služeb odpovídat
jejich potřebám;

Akční plány za jednotlivé pracovní skupiny jsou nastaveny jako dvouleté. S ohledem na přípravu nového období komunitního plánování bude Akční plán
na rok 2025 jednoletý. Jednotlivé cíle a opatření navazují na Komunitní plán a zároveň reagují na aktuální situaci ve městě napříč sociální oblastí. Stejně
tak jako Komunitní plán jsou výsledkem spolupráce
mezi uživateli, poskytovateli a zadavatelem.

• poskytovatelé služeb: ti, kdo služby poskytují,
a to bez ohledu na zřizovatele. Jsou odborníky
pro jednotlivé cílové skupiny, znají stávající poptávku i předpokládaný vývoj v dané oblasti.

12

Poskytovatelé

Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb statutárního města Pardubice na období
2021–2025 je čtvrtým střednědobým plánem
města pro sociální oblast.

Počátky Komunitního plánování sociálních služeb
(KPSS) v Pardubicích spadají do roku 2003, kdy se
začala formovat základní triáda.
V roce 2006 byl zpracován projekt „Komunitní plánování sociálních služeb v Pardubicích“ a téhož roku Zastupitelstvo města Pardubic schválilo záměr ucházet se
o dotaci na výše uvedený projekt grantového schématu Pardubického kraje. Zároveň se zavázalo v případě
přidělení dotace se finančně spolupodílet na realizaci
výše uvedeného projektu. Tímto proces komunitního plánování v Pardubicích dostal nezbytnou politickou legitimitu. Tento projekt byl realizován v letech
2006-2008. Mezi základní cíle procesu patřilo posílení soudržnosti obyvatelstva prostřednictvím procesu
komunitního plánování, omezení patologických jevů,
propojenost a posílení spolupráce zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů a všech dalších zainteresovaných
subjektů při určování priorit rozvoje v sociální oblasti
a hledání způsobů jejich naplňování. To vše s cílem nastavit trvale udržitelný proces Komunitního plánování
sociálních služeb na území města Pardubic.
Druhá etapa začala na jaře 2012, kdy město Pardubice zadalo sociologické šetření a s ním spojený
sběr dat za účelem zpracování druhého víceletého

Komunitního plánu. Šetření se zúčastnili zástupci
zadavatele, poskytovatelé sociálních služeb i jejich
uživatelé. Realizátorem byla Univerzita Pardubice.
V březnu 2013 byl finální Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb města Pardubic na období 2013-2016 schválen zastupitelstvem města.
Souběžně s tvorbou plánu se zpracovávala žádost
o finanční podporu projektu s názvem „Komunitní
plánování sociálních služeb v Pardubicích“ z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který
vyhlásilo MPSV. Projekt byl podpořen a realizován
v průběhu let 2013-2015. Byl zaměřen zejména na
zkvalitnění plánovacího procesu, informování veřejnosti, na monitoring a evaluaci celého procesu.
Třetí etapa započala v roce 2016 a trvá dosud. Je
spojena především s tvorbou a realizací v pořadí
třetího „Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb města Pardubic na období 2017-2020“
a přípravou plánu na období 2021-2025.
Organizační struktura byla vydefinována v počáteční fázi zavádění procesu a zůstala prakticky nezměněna. Základním prvkem v organizační struktuře komunitního plánování jsou pracovní skupiny.
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Organizační struktura komunitního plánování sociálních služeb ve městě Pardubice

Pracovní skupiny
Pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb v Pardubicích (dále jen Pracovní skupiny
nebo PS) jsou poradními a iniciativními skupinami
Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města
Pardubic (dále jen Komise). Pracovní skupiny jsou
nepolitické, odpovídají za vytváření profilu dané
cílové skupiny, za definování problémových oblastí, za formulaci strategických cílů, priorit a opatření
komunitního plánu a provádí hodnocení uskutečněných aktivit. Dále iniciují rozvoj sítě sociálních a souvisejících služeb na území města Pardubic. Pracovní
skupiny hierarchicky spadají pod Komisi, k pravidelnému setkávání dochází zpravidla jednou v měsíci
mimo letních prázdnin.
Počet Pracovních skupin a jejich zaměření vychází
z definované potřeby komunity.

Činnost Pracovních skupin a Koordinační skupiny se řídí „Statutem a organizačním a jednacím
řádem koordinační skupiny a pracovních skupin
komunitního plánování sociálních služeb v Pardubicích“. Dle tohoto Statutu jsou členy koordinační skupiny:

Koordinační skupina
Komunikaci mezi Pracovními skupinami a Komisí,
mezi Pracovními skupinami navzájem a komunikaci s dalšími subjekty zprostředkovává Koordinační
skupina. Koordinační skupina je zodpovědná za svoji činnost Komisi. Odpovídá za činnost Pracovních
skupin a za zpracování komunitního plánu, naplňování jeho cílů a opatření a zajišťuje propojování
odborné a politické roviny. Má dále právo svolávat
mimořádné jednání Pracovních skupin, může požádat o svolání mimořádného jednání Komise, do její
kompetence patří i vyjednávání s dalšími subjekty
o spolupráci. V čele Koordinační skupiny je koordinátor komunitního plánování, který je jmenován
Radou města Pardubic. Řádná jednání Koordinační
skupiny se konají zpravidla 1krát za měsíc.

• Vedoucí PS 2 – Osoby s duševním onemocněním

• Vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu
města Pardubic
• Předseda Komise pro sociální a zdravotní
věci při Radě města Pardubic
• Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb
• Vedoucí PS 1 – Osoby se zdravotním postižením a osoby se zdravotním znevýhodněním

VOLENÉ ORGÁNY
MĚSTA PARDUBICE
Rada města, Zastupitelstvo města
KOMISE PRO SOCIÁLNÍ
A ZDRAVOTNÍ VĚCI
při Radě města Pardubic
KOORDINAČNÍ SKUPINA
Vedoucí OSV, předseda komise,
koordinátor

• Vedoucí PS 3 – Cizinci, menšiny a osoby
ohrožené sociálním vyloučením
• Vedoucí PS 4 – Senioři
• Vedoucí PS 5 – Rodiny s dětmi a mládež

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
Rodina s dětmi a mládež
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Seznam členů a organizací PS 1:

PS 1 - Osoby se zdravotním postižením
a osoby se zdravotním znevýhodněním
Charakteristika cílové skupiny
Osoby se zdravotním postižením jsou osoby, kterým byl přiznán
invalidní důchod pro invaliditu I., II., nebo III. stupně. Osoby
zdravotně znevýhodněné mají objektivně prokazatelné zdravotní
komplikace, které nejsou natolik závažné, aby jim byl přiznán
invalidní důchod (viz. § 67 odst. 2 a 3. zák. č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). Do cílové skupiny
patří také v případě nezletilých osob rodiče – zákonní zástupci.
Podpora a pomoc je také zaměřena na osoby pečující.
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1.

APOLENKA z.s.

15.

Most do života, z.s. (Denní centrum Most do života)

2.

AUDIOHELP z.s.

16.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s.

3.

CEDR Pardubice o.p.s., Centrum KOMPRE

17.

Oblastní charita Pardubice

4.

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

18.

Rodinné Integrační Centrum z.s.

5.

Centrum pro zdravotně postižené a seniory
Pardubického kraje o.p.s.

19.

RYTMUS Východní Čechy, o.p.s.

6.

Česká abilympijská asociace, z.s.

20.

Sociální služby města Pardubic - Denní stacionář Slunečnice

7.

Dětské centrum Veská

21.

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.

8.

Domov pod Kuňkou

22.

Tichý svět, o.p.s.

9.

energeia o.p.s.

23.

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.

10.

Krajský úřad Pardubického kraje

24.

TYFLOSERVIS o.p.s.

11.

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.

25.

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Pardubice

12.

LENTILKA - Dětské rehabilitační centrum

26.

Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická,
Katedra věd o výchově

13.

MIREA denní stacionář, o.p.s.

27.

Veřejnost

14.

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.,
Pardubická nemocnice

28.

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Aktuální SWOT analýza:
Silné stránky

Slabé stránky

• V PS je zastoupená celá triáda;
• Vzájemná znalost a spolupráce mezi poskytovateli,
předávání příkladů dobré praxe;
• Předávání informací, sdílení;
• Otevřená skupina a komunikace;
• Spolupráce v rámci stejné cílové skupiny;
• Široké spektrum poskytovatelů;
• Pravidelnost setkávání;
• Možnost prezentace cílové skupiny v RZ;
• Existující mezioborová spolupráce (NNO, úřady, nemocnice…);
• Víceleté financování;
• Osvěta, prezentační akce, dny otevřených dveří;
• PS je respektovaným partnerem pro SmP
(např. spolupráce v rámci projektů);
• Odbornost členů PS;
• Senior taxi.

• Velký počet členů PS pracujících s různými potřebami klientů
- malý prostor pro řešení konkrétních problémů (mnohdy
je velikost skupiny jak silnou, tak i slabou stránkou, skupina
má dynamiku);
• Nedostatečná připravenost systému na krizové situace;
• Obtížné získávání a udržení kvalitního personálu v soc.
službách;
• Nedostatečné personální zajištění v sociálních službách;
• Přetrvávající nejistota ve financování sociálních služeb
(fluktuace, obtížné plánování nových investic, …).

Příležitosti

Hrozby

• Novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů (financování, dlouhý
schvalovací proces, druhologie (sloučení služeb);
• Strategie bydlení pro město Pardubice – dostupné bydlení
pro cílovou skupinu osob, kterým hrozí sociální vyloučení
z důvodu věku, zdravotního stavu apod.;
• Rozvoj bezbariérovosti a spolupráce s komisí pro
bezbariérovost;
• Zlepšení meziresortní spolupráce;
• Rozvoj paliativní péče;
• Rozvoj psychosociální podpory pečujících osob a OZP;
• Podpora systému prostupné sociální a pracovní rehabilitace;
• Podpora sociálního podnikání;
• Podpora příležitosti k zaměstnávání OZP;
• Pokračování transformace pobytových sociálních služeb.

• Nemožnost rozvoje sítě služeb (pozastavení rozvoje sítě
Pardubického kraje);
• Nízká prestiž sociální práce a práce v sociálních službách;
• Nevyhovující kapacity v určitých stávajících sociálních
službách (např. osobní asistence, pečovatelské, odlehčovací
a pobytové služby);
• Nedostatečná dostupnost samostatného (bezbariérového)
„sociálního“ bydlení např. pro osoby se zdravotním
postižením a zdravotním znevýhodněním;
• Novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů - financování, dlouhý
schvalovací proces, druhologie (sloučení služeb);
• Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách (nereaguje
na aktuální změny - např. valorizace).
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Přehled cílů a opatření:

Popis cíle a opatření:

Cíl 1.1

Realizace služeb pro osoby po cévní mozkové příhodě (CMP) a jiném získaném
poškození mozku (ZPM)

Opatření vedoucí k naplnění cíle

1.1.1 Podpora a rozvoj následné péče pro osoby po cévní mozkové příhodě a jiném
získaném poškození mozku rozšířená o terénní formu

Cíl 1.2

Poskytovat kvalitní a dostupné služby pro osoby se smyslovým postižením

Opatření vedoucí k naplnění cíle

1.2.1 Hledání odpovídajících prostor pro poskytování sociálních a souvisejících
služeb pro osoby se smyslovým postižením

Cíl 1.2

Poskytovat kvalitní a dostupné služby pro osoby se smyslovým postižením

Popis a zdůvodnění cíle

Osoby se smyslovým postižením mají v Pardubicích a okolí již své zázemí. Vzhledem k narůstající
poptávce a potřebě zkvalitnění služeb potřebují ve specifických konkrétních oblastech podporu.

Opatření vedoucí k naplnění cíle

1.2.1 Hledání odpovídajících prostor pro poskytování sociálních a souvisejících služeb pro osoby se smyslovým postižením

Popis opatření

Poskytovatelé realizují služby ve městě pro cílovou skupinu dlouhodobě, přičemž někteří sídlí
v technicky nevyhovujících prostorech (stáří objektu, bariérovost), což má vliv na kvalitu poskytované služby. Ve spolupráci s Magistrátem města Pardubic budou hledány (budovány, rekonstruovány) vhodné prostory pro zajištění služeb pro cílovou skupinu.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•
•

Předpokládaný termín realizace

Po dobu platnosti KPSS 2021-2025.

1.2.2 Zajištění dostatečných kapacit tlumočnických a přepisovatelských služeb
1.2.3 Zkvalitnění dopravy a dostupnost veřejných budov pro osoby se zrakovým postižením
Cíl 1.3

Podpora v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením a osob se zdravotním
znevýhodněním

Opatření vedoucí k naplnění cíle

1.3.1 Zvyšování povědomí uživatelů, zaměstnavatelů i veřejnosti v oblasti práv
a zaměstnání osob se zdravotním postižením a osob se zdravotním znevýhodněním

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Poskytování služeb osobám se smyslovým postižením napříč všemi věkovými kategoriemi včetně pečujících osob ve vyhovujících prostorech.

1.3.2 Empowerment lidí s mentálním postižením

Realizátoři

Pro osoby se sluchovým postižením: Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s., Tichý svět, o.p.s.,
Audiohelp z.s.
Pro osoby se zrakovým postižením: TyfloCentrum Pardubice, o.p.s., Tyfloservis o.p.s., SONS.
Statutární město Pardubice, další zainteresované subjekty a instituce.

Předpokládané zdroje financování

Statutární město Pardubice, další zdroje.

Opatření vedoucí k naplnění cíle

1.2.2 Zajištění dostatečných kapacit tlumočnických a přepisovatelských služeb

Popis opatření

Vzhledem k přetrvávající potřebě tlumočnických a přepisovatelských služeb při komunikaci
s osobami se sluchovým postižením je důležitá podpora této specifické neverbální komunikace.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

Cílová skupina bude mít k dispozici v dostatečné kapacitě kvalitní tlumočnické a přepisovatelské
služby. K podpoře této alternativní komunikace bude realizována osvěta.

Předpokládaný termín realizace

Po dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Odpovídající kapacita kvalitních tlumočnických a přepisovatelských služeb včetně osvěty
napříč širokou veřejností.

Realizátoři

Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s., Tichý svět, o.p.s.

Cíl 1.4

Zajištění adekvátní přepravy pro osoby se zdravotním postižením a osoby se zdravotním znevýhodněním

Opatření vedoucí k naplnění cíle

1.4.1 Rozšíření dostupnosti a stávajících kapacit v oblasti přepravy osob se zdravotním postižením a osob se zdravotním znevýhodněním

Popis cíle a opatření:
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Zvýšení komfortu při poskytování služeb;
Služby budou kvalitnější a dostupnější (např. odstraněním bariér, časovou a místní dostupností).

Cíl 1.1

Realizace služeb pro osoby po cévní mozkové příhodě (CMP) a jiném získaném
poškození mozku (ZPM)

Popis a zdůvodnění cíle

Dle informací Ústavu zdravotnických informací a statistiky je ročně vykazován nárůst počtu osob
s poškozením mozku a snižování věku pacientů po cévní mozkové příhodě. Z důvodu nedostatku
specializovaných sociálních služeb a absence základních složek rehabilitace končí často tito pacienti v péči rodiny bez potřebné podpory.

Opatření vedoucí k naplnění cíle

1.1.1 Podpora a rozvoj následné péče pro osoby po cévní mozkové příhodě a jiném
získaném poškození mozku rozšířená o terénní formu

Popis opatření

V současné době je v Pardubicích realizována ambulantní formou sociální služba sociální
rehabilitace, která řeší nepříznivou sociální situaci osob po CMP a jejich blízkých prostřednictvím interdisciplinárního týmu. Cílem je vytvořit a realizovat inovující řešení a metody komunitní
rehabilitace osob se získaným poškozením mozku a po cévní mozkové příhodě s předpokládaným propojením stávající ambulantní formy s terénní formou, která v sobě bude zahrnovat
komplexní služby a aktivity v přirozeném prostředí klienta s nabídkou odborné psychoterapeutické podpory pro pečující osoby.

Předpokládané zdroje financování

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, případně další zdroje realizátora.

Opatření vedoucí k naplnění cíle

1.2.3 Zkvalitnění dopravy a dostupnost veřejných budov pro osoby se zrakovým postižením

Popis opatření

Osoby se zrakovým postižením se stále setkávají s bariérami v přístupnosti veřejné dopravy,
veřejných budov a komunikací. Z tohoto důvodu je zapotřebí této cílové skupině v Pardubicích
a okolí vytvářet přístupné bezbariérové prostředí.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•
•
•

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

Zkvalitnění přístupnosti veřejných prostor a veřejné hromadné dopravy pro osoby cílové skupiny, které
jsou limitovány svým postižením v oblasti soběstačnosti, samostatném pohybu a orientaci ve městě.

Předpokládaný termín realizace

Po dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládaný termín realizace

Po dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Cca 24 klientů/rok (12 ambulantní forma + 12 terénní forma).

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Zlepšení samostatnosti a soběstačnosti osob se zrakovým postižením, vybavení prostředků
MHD funkčními hlásiči. Monitoring přístupnosti zastávek MHD.

Realizátoři

CEDR Pardubice o.p.s. – CENTRUM KOMPRE

Realizátoři

Tyfloservis o.p.s., TyfloCentrum o.p.s., statutární město Pardubice, Dopravní podnik města
Pardubic a.s., další zainteresované subjekty.

Předpokládané zdroje financování

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, ESF, případně další zdroje realizátora.

Předpokládané zdroje financování

Statutární město Pardubice, Dopravní podnik města Pardubic a.s., popř. další zainteresované subjekty.

Zvýšení kvality života a snížení sociální izolace;
Zkvalitnění péče o osoby cílové skupiny;
Zkvalitnění života pečujících osob.
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Popis cíle a opatření:
Cíl 1.3

Podpora v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením a osob se zdravotním
znevýhodněním

Cíl 1.4

Zajištění adekvátní přepravy pro osoby se zdravotním postižením a osoby se zdravotním znevýhodněním

Popis a zdůvodnění cíle

Lidé se zdravotním postižením mají ztíženou pozici při získávání pracovního uplatnění
vzhledem k limitům svého zdravotního stavu. Přesto jsou při uzpůsobení pracovních podmínek a zajištění potřebné podpory schopni zapojit se do pracovního procesu.

Popis a zdůvodnění cíle

Tento cíl a opatření navazuje na předchozí Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 20172020, kdy byly rozpracovány změny v systému přepravy pro handicapované osoby. V nadcházejícím
období by mělo dojít k jejich finalizaci.

Opatření vedoucí k naplnění cíle

1.3.1 Zvyšování povědomí uživatelů, zaměstnavatelů i veřejnosti v oblasti práv
a zaměstnání osob se zdravotním postižením a osob se zdravotním znevýhodněním

Opatření vedoucí k naplnění cíle

1.4.1 Rozšíření dostupnosti a stávajících kapacit v oblasti přepravy osob se zdravotním postižením a osob se zdravotním znevýhodněním

Popis opatření

Pro zajištění dostatku pracovních příležitostí pro lidi se zdravotním postižením je potřeba mimo
jiné vést dialog se zaměstnavateli a motivovat je k zaměstnávání lidí s postižením prostřednictvím
příkladů dobré praxe. Zároveň je potřeba šířit osvětu u široké veřejnosti např. realizováním kampaně zaměřené na oblast zaměstnávání osob cílové skupiny formou videospotů, informačních
brožur, realizováním putovní výstavy fotografií, prezentací služeb ve firmách zaměstnávajících více
než 25 zaměstnanců. Dále je třeba zvyšovat povědomí ohledně používání snadno srozumitelných
textů (Easy to read, snadné čtení).

Popis opatření

Stávající systém přepravy klientů využívajících sociální a související služby, zejména pak
osob upoutaných na invalidní elektrický vozík, je nevyhovující a dostatečně nezohledňuje
specifika cílové skupiny, jako např. imobilita, doprovázející osoba, technicky uzpůsobený
dopravní prostředek apod.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

Zefektivnění přepravy handicapovaných osob na území města Pardubic.

• Informovanost a zvýšení povědomí veřejnosti o možnostech zaměstnávání osob cílové
skupiny;
• Destigmatizace a možnost vytvoření nových pracovních míst;
• Zviditelnění možností zaměstnávání osob cílové skupiny na příkladech dobré praxe;
• Vytvořením textů ve formě Easy to read budou informace k dispozici osobám s mentálním
postižením ve srozumitelné formě (např. ve veřejné správě, v nemocnicích, bankách apod.)

Předpokládaný termín realizace

Po dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

•
•

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu
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Popis cíle a opatření:

Předpokládaný termín realizace

Po dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Akce: AbiFest, Veletrh sociálních služeb, fotovýstava příběhů dobré praxe, informování veřejnosti
prostřednictvím letáků, pořádání akcí v centru Kosatec s účastí veřejnosti i osob cílové skupiny,
prezentace služeb v Radničním zpravodaji, Pardubickém deníku, Abilympijském zpravodaji.

Realizátoři

Členové pracovní skupiny (poskytovatelé sociální služby sociální rehabilitace).

Předpokládané zdroje financování

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, případně další zdroje realizátora.

Opatření vedoucí k naplnění cíle

1.4.2 Empowerment lidí s mentálním postižením

Popis opatření

Empowermentem rozumíme zvyšování důvěry ve své vlastní schopnosti. Osoby s mentálním postižením je třeba podporovat v zapojování do obhajoby vlastních práv, zmocnit a posilovat jejich
kompetence a sebedůvěru.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

• Podpora prezentačních dovedností, informovanost o lidských právech;
• Zvyšování přístupnosti relevantních partnerů (resortních pracovních skupin, výborů
pacientských organizací, úřadů apod.), a to především při sdílení srozumitelných informací
a výstupů;
• Snaha o zapojení lidí s postižením do veřejné správy jako expertů na život s postižením
na základě vlastní životní zkušenosti např. při konzultaci k legislativním změnám apod.

Předpokládaný termín realizace

Roky 2021–2023.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

•

Realizátoři

Rytmus Východní Čechy o.p.s.

Předpokládané zdroje financování

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, případně další zdroje realizátora.

•
•

Nově nastavený systém, který zefektivní provoz dispečinku;
Rozšíření stávající provozní doby, pružná reakce na individuální potřeby přepravovaných
osob s ohledem na místní a časovou synchronizaci dopravce;
Speciální linka pro handicapované – možnost přepravy klienta na elektrickém vozíku;
Nově nastavený systém bude vhodně doplňovat stávající možnosti přepravy ve městě,
jako např. SENIOR TAXI.

Realizátoři

Statutární město Pardubice, Dopravní podnik města Pardubic.

Předpokládané zdroje financování

Statutární město Pardubice.

Kurzy sebeprezentačních dovedností a lektorských dovedností – čtyři pololetní kurzy
za celé období, 3-5 vyškolených osob s mentálním postižením;
• Tři víkendová setkání v rámci intenzivnější spolupráce s cílovou skupinou;
• Zapojení lidí s mentálním postižením do rozhodovacích procesů.

21

Seznam členů a organizací PS 2:
1.

Česká abilympijská asociace, z. s. – Centrum Kosatec

8.

Sociální služby města Pardubic – Domov pro seniory
U Kostelíčka

2.

Sdružení Kolumbus

9.

Felicitas

3.

Péče o duševní zdraví z. s., středisko Pardubice

10.

Komise pro rodinu a děti

4.

Péče o duševní zdraví – středisko Výměník z. s.

11.

Úřad práce ČR – krajská pobočka v Pardubicích

5.

Rodinné Integrační Centrum z. s.

12.

VIDA z. s. – VIDA centrum Pardubice

6.

Magistrát města Pardubic

13.

energeia o.p.s.

7.

CEDR Pardubice o. p. s.

Aktuální SWOT analýza:

PS 2 - Osoby s duševním onemocněním
Charakteristika cílové skupiny
Duševní nemoc (DN) ovlivňuje především lidské myšlení, prožívání
nebo vztahy nemocného s jeho okolím. Důsledkem toho má onemocnění dopad nejen na život samotného nemocného, ale i na
jeho rodinu i celou společnost. Základní charakteristikou cílové skupiny je narušení sociálních rolí a dlouhodobost onemocnění. Lidé
s duševním onemocněním potřebují výraznou podporu v základních
životních oblastech jako je bydlení, práce, vztahy, finanční zajištění
atd. Lidé s duševním onemocněním si potřeby ve výše uvedených
oblastech nejsou schopni zajistit bez určité asistence, podpory
někoho druhého.
Do cílové skupiny řadíme dlouhodobě duševně nemocné, posouzené
podle Mezinárodní klasifikace nemocí s odpovídající diagnózou
nejčastěji v okruhu F20-F29 (schizofrenie), F30-F39 (afektivní poruchy,
poruchy nálad), F40-F48 (neurotické, stresové, somatoformní
poruchy), F60-F69 (poruchy osobnosti a chování).
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Silné stránky

Slabé stránky

• Možnost prezentovat potřeby poskytovatelů služeb
i zaměstnavatelů a z toho plynoucí možnost podílení se na
přípravách a změnách legislativy, nastavení pravidel;
• Informováním o službách a problematice spojené s lidmi
s DN dochází k postupnému snižování stigmatizace
i předsudků vůči cílové skupině;
• Kvalita poskytovaných služeb související s odborností
pracovníků u jednotlivých poskytovatelů a dlouhodobým
působením v oblasti - dlouhodobá historie poskytovatelů;
• Spolupráce všech členů PS v rámci sítě služeb (NNO,
úřad práce, MmP);
• Prostor pro sdílení konkrétních kazuistik a domlouvání
další spolupráce;
• Stálost členů PS;
• Víceleté financování z pohledu NNO.

• Nevyhovující marketing u poskytovatelů (nedostatek
finančních prostředků na zaplacení marketingového
pracovníka);
• Nízká nabídka bydlení trvalého rázu pro lidi s DN, bytů;
• Nedostatek pracovních míst pro lidi s DN.

Příležitosti

Hrozby

•
•
•
•
•
•

• Finanční nejistota;
• Vysoká naplněnost personálních kapacit u poskytovatelů
služeb i zaměstnavatelů;
• Reforma psychiatrické péče;
• Konzervatismus psychiatrických léčeben a nevyhovující
spolupráce s terénními službami pro lidi s DN, opatrovníky;
• CDZ a s tím související velké strukturální změny, včetně
změn postojů odborníků i laické veřejnosti k lidem s DN,
nutnost nastavení smysluplného systému řízení péče
a spolupráce více subjektů;
• Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti – rozhodnutí vlády o § 78 – jeho výše a jeho růst v souvislosti
s růstem minimální mzdy, stagnace či zrušení i dalších
příspěvků na zaměstnávání OZP.

Reforma psychiatrické péče;
Vznikající Centra duševního zdraví (CDZ);
Sociální podnikání na lokální úrovni;
Vznikající Strategie bydlení města Pardubic;
Sociální ekonomika, marketing;
Dobrovolnictví, bariérovost - asistované přátelství
(proškolení dobrovolníků);
• Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů.
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Přehled cílů a opatření:

Popis cíle a opatření:

Cíl 2.1

Podpora a rozvoj sítě sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním

Cíl 2.2

Podpora transformace psychiatrické péče na území města

Opatření vedoucí k naplnění cíle

2.1.1 Udržení dostatečné kapacity služeb sociální prevence v rámci terénní
i ambulantní práce

Popis a zdůvodnění cíle

Cíl 2.2

Podpora transformace psychiatrické péče na území města

Opatření vedoucí k naplnění cíle

2.1.2 Podpora a rozvoj terénních komunitních služeb Centra duševního zdraví

V souvislosti s transformací psychiatrické péče je důležité podporovat sociální služby pro
osoby s duševním onemocněním tak, aby reagovaly na jejich potřeby v oblasti bydlení,
práce, volného času, vztahů, destigmatizace, integrace aj. Zajištění dostupných služeb pro
osoby s duševním onemocněním vede ke stabilizaci jejich zdravotního stavu a k integraci
do společnosti a na trh práce.

Opatření vedoucí k naplnění cíle

2.2.1 Podpora a rozvoj terénních komunitních služeb Centra duševního zdraví (CDZ)

Popis opatření

Multidisciplinární týmy v rámci CDZ složené z psychiatra, klinického psychologa, psychiatrických sester a sociálních pracovníků poskytují péči uživatelům se závažnými psychickými
poruchami, kteří sami nevyhledávají služby, a přitom se u nich zhoršují zdravotní a sociální
rizika spojená s vážnou duševní nemocí. Smyslem je zajistit klientovi potřebné zdravotní,
rehabilitační a sociální služby. Pracovníci terénních služeb spolupracují s lidmi s duševním
onemocněním i v době jejich hospitalizace a společně s klientem a ošetřujícím personálem
v nemocnici připravují přechod klienta do domácího prostředí.
CDZ Pardubice přešlo v lednu 2020 z pilotního do „ostrého“ provozu a nejpozději do poloviny roku 2021 musí naplnit personální závazky vyplývající z aktuálně platného standardu
Center duševního zdraví.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•

2.2.1 Podpora dlouhodobé spolupráce mezi zdravotnickým a sociálním sektorem
Cíl 2.3

Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním, podpora služeb v oblasti zaměstnávání
a rozvoj sociálního podnikání

Opatření vedoucí k naplnění cíle

2.3.1 Podpora sociálních služeb v oblasti zaměstnávání
2.3.2 Podpora zaměstnávání osob s duševním onemocněním a sociálního podnikání

Popis cíle a opatření:
Cíl 2.1

Podpora a rozvoj sítě sociálních služeb pro osoby s duševním nemocněním

Popis a zdůvodnění cíle

V souvislosti s transformací psychiatrické péče je důležité podporovat sociální služby pro
osoby s duševním onemocněním tak, aby reagovaly na jejich potřeby v oblasti bydlení,
práce, volného času, vztahů, destigmatizace, integrace aj. Zajištění dostupných služeb pro
osoby s duševním onemocněním vede ke stabilizaci jejich zdravotního stavu a k integraci
do společnosti a na trh práce.

Předpokládaný termín realizace

Po dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

150 uživatelů/rok.

Opatření vedoucí k naplnění cíle

2.1.1 Udržení dostatečné kapacity služeb sociální prevence v rámci terénní i ambulantní práce

Realizátoři

Péče o duševní zdraví z. s., středisko Pardubice.

Popis opatření

Služby sociální prevence jsou zaměřeny na dlouhodobé, pravidelné a systematické znovuobnovování, procvičování a udržení sociálních návyků a pracovních dovedností uživatelů.
Smyslem je pomáhat uživateli naučit se trvale žít se svým zdravotním omezením a snížit
riziko sociálního vyloučení. Prostřednictvím stabilizace situace se pracovníci služeb snaží
omezit nutnost a dobu umístění v rezidenčních službách. Další podstatou tohoto opatření
je potřebnost propojenosti jednotlivých služeb.

Předpokládané zdroje financování

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, případně další zdroje realizátora (sponzoři,
veřejné zdravotní pojištění).

Opatření vedoucí k naplnění cíle

2.2.2 Podpora dlouhodobé spolupráce mezi zdravotnickým a sociálním sektorem

Popis opatření

Nedílnou součástí komplexní péče o lidi s duševním onemocněním je propojení zdravotnických a sociálních služeb a aktivní zapojení do procesu spolupráce sociálních pracovníků
a specialistů z obou oblastí. Pro nastavení a udržení spolupráce je vhodné zajistit účast
zástupců psychiatrického oddělení pardubické nemocnice, psychiatrických ambulancí ve
městě a zdravotního personálu CDZ na jednáních pracovní skupiny KPSS.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•
•
•

Předpokládaný termín realizace

Po dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Konference, kulaté stoly, workshopy, besedy odborníků ze sociální a zdravotní oblasti.

Realizátoři

CEDR Pardubice o. p. s, Česká abilympijská asociace, z. s., Felicitas, Péče o duševní zdraví
z. s., středisko Pardubice, Péče o duševní zdraví – středisko Výměník z. s., Rodinné Integrační
Centrum z. s., Sdružení Kolumbus, Sociální služby města Pardubic - Domov pro seniory
U Kostelíčka, Úřad práce ČR – krajská pobočka v Pardubicích, VIDA z. s. – VIDA centrum
Pardubice, zástupci statutárního města Pardubice a Pardubického kraje.

Předpokládané zdroje
financování

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, případně další zdroje realizátora.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•
•
•
•

Předpokládaný termín realizace

Po dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Cca 250 uživatelů / 1 rok.

Realizátoři

CEDR Pardubice o. p. s, Česká abilympijská asociace, z. s., Felicitas, Péče o duševní zdraví z. s.,
středisko Pardubice, Péče o duševní zdraví – středisko Výměník z. s., Rodinné Integrační
Centrum z. s., Sdružení Kolumbus, Úřad práce ČR – krajská pobočka v Pardubicích, VIDA z. s.
– VIDA centrum Pardubice.

Předpokládané zdroje financování
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Včasné rozpoznání závažných psychických onemocnění a zároveň omezení nutnosti
hospitalizace;
Rozvoj sociálních a praktických dovedností a stabilizace mezilidských vztahů;
Snížení počtu dlouhodobých hospitalizací.

Zprostředkování kontaktu s okolím, zabránění sociálnímu vyloučení;
Aktivizace, zvyšování samostatnosti lidí s dušením onemocněním;
Stabilizace zdravotního stavu;
Lepší dostupnost a dostatečná kapacita služeb.

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, případně další zdroje realizátora.

•
•

Propojenost služeb a péče o duševně nemocné, výměna informací;
Nastavení dlouhodobé spolupráce;
Snadnější orientace v oblastech podpory pro uživatele služeb.
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Popis cíle a opatření:
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Cíl 2.3

Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním, podpora služeb v oblasti zaměstnávání
a rozvoj sociálního podnikání

Popis a zdůvodnění cíle

Nabídka pracovního uplatnění pro osoby s duševním onemocněním je na stávajícím trhu
práce nedostatečná a je ovlivněna nízkým povědomím a předsudky zaměstnavatelů
o tom, co duševní onemocnění obnáší, možnými obavami z omezení takového zaměstnance
a přizpůsobení pracovního místa.

Opatření vedoucí k naplnění cíle

2.3.1 Podpora sociálních služeb v oblasti zaměstnávání

Popis opatření

Prostřednictvím preventivních služeb pro osoby s duševním onemocněním dochází k nácviku
základních pracovních, sociálních dovedností a návyků s důrazem na uplatnění klientů na trhu
práce či v běžném životě. Pracovníci doprovází duševně nemocné přímo k zaměstnavatelům
(volný i chráněný trh práce), podporují i samotného zaměstnavatele při komunikaci s duševně
nemocným, při nastavování pracovních podmínek, úvazků, pracovní doby aj.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•
•
•

Předpokládaný termín realizace

Po dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

•
•

Realizátoři

CEDR Pardubice o. p. s, Česká abilympijská asociace, z. s., Péče o duševní zdraví z. s., středisko
Pardubice, Péče o duševní zdraví – středisko Výměník z. s., Rodinné Integrační Centrum z.s.,
Úřad práce ČR – krajská pobočka v Pardubicích, VIDA z. s. – VIDA centrum Pardubice.

Předpokládané zdroje financování

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, případně další zdroje realizátora, zaměstnavatelé na volném i chráněném trhu práce.

Opatření vedoucí k naplnění cíle

2.3.2 Podpora zaměstnávání osob s duševním onemocněním a sociálního podnikání

Popis opatření

Navazující příležitostí v rámci zaměstnávání osob s duševním onemocněním jsou také sociální
podniky. Zástupci zaměstnavatelů a sociálních podniků v Pardubicích jsou otevřeni jednat se
zástupci MmP na téma možnosti podpory sociálních podniků ze strany města v rámci společenské odpovědnosti a v rámci možnosti účasti sociálních podniků a zaměstnavatelů osob se
zdravotním postižením na veřejných zakázkách.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•
•
•

Předpokládaný termín realizace

Po dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

•
•

Realizátoři

CEDR Pardubice o. p. s, Česká abilympijská asociace, z. s., Péče o duševní zdraví – středisko
Výměník z. s., Úřad práce ČR – krajská pobočka v Pardubicích, statutární město Pardubice.

Předpokládané zdroje
financování

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, případně další zdroje realizátora.

Zvýšení pracovních kompetencí u osob s duševním onemocněním;
Udržení si práce, eliminace propouštění lidí s duševním onemocněním ve zkušební době;
Větší zapojení uživatelů do procesu pracovní rehabilitace, podpora klienta při spolupráci
s úřadem práce.

Zapojení lidí s duševním onemocněním do procesu pracovní rehabilitace;
Uplatnění lidí s duševním onemocněním na trh práce.

Podpora zaměstnanců a zaměstnavatelů osob z cílové skupiny;
Začlenění osob z cílové skupiny do společnosti;
Snížení závislosti na sociálních dávkách.

Vyhlášení tematických grantů na podporu sociálního podnikání.
Vytvoření podmínek pro účast zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením
a sociálních podniků na veřejných zakázkách, realizace těchto zakázek.
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Seznam členů a organizací PS 3:

PS 3 - Cizinci, menšiny a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Charakteristika cílové skupiny
Pojem obtížná životní situace zahrnuje nejširší škálu osob a jejich
problémů a nelze ho zcela přesně vymezit. Pro potřeby komunitního plánování byly do cílové skupiny zahrnuty zejména osoby bez přístřeší, lidé ohrožení drogou nebo jinou závislostí, lidé dlouhodobě
nezaměstnaní, osoby ve výkonu trestu nebo vracející se z výkonu
trestu, oběti domácího násilí, oběti trestných činů, lidé v krizi
nebo jiné obtížné situaci, osoby opouštějící zařízení ústavní péče
a náhradní rodinné péče. Pro doplnění je třeba tento výčet rozšířit
o rizikové faktory, které mají vliv na potencionální zařazení osoby
do cílové skupiny. Jedná se zejména o rodinné krize, poruchy osobnosti, duševní poruchy, nepříznivý zdravotní stav, vysoký věk, život
v rizikové komunitě nebo prostředí či blíže nespecifikovaná obtížná
situace apod.
Cizinci, národnostní a etnické menšiny zahrnují především osoby,
které se hlásí k určité národnostní a etnické menšině nebo jsou
za její příslušníky okolím považovány a o osoby žijící na území ČR,
které nejsou občany ČR. Jedná se o cizince z tzv. třetích zemí a občany EU mimo občany ČR.
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1.

Univerzita Pardubice – Fakulta ekonomicko-správní

14.

Laxus, z.ú. - K – CENTRUM

2.

Bílý kruh bezpečí, o.s.

15.

Most pro o.p.s.

3.

Probační a mediační služba ČR, Pardubice

16.

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. -Pardubická nemocnice

4.

Občanská poradna Pardubice, o.s.

17.

Městský úřad Lázně Bohdaneč

6.

SKP–CENTRUM, o.p.s. (Dům na půli cesty)

18.

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví

7.

SKP–CENTRUM, o.p.s. (Nízkoprahové denní
centrum, Terénní program)

19.

Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Pardubice

8.

SKP–CENTRUM, o.p.s. (Azylový dům pro ženy
a matky s dětmi, noclehárna, krizová pomoc)

20.

Městská policie Pardubice-Asistent prevence
kriminality

9.

Magistrát města Pardubice

21.

energeia o.p.s.

10.

Romodrom o.p.s.

22.

Krajský úřad Pardubického kraje

11.

Věznice Pardubice

23.

Nový Prostor, z.ú.

12.

Centrum na podporu integrace cizinců

24.

Odbor azylové a migrační politiky MV ČR

13.

Laxus, z.ú. - Ambulantní centrum

25.

koordinátor pro cizince

Aktuální SWOT analýza za cílovou skupinu Osoby ohrožené sociálním vyloučením:
Silné stránky

Slabé stránky

• Zapojení více organizací do řešení problematiky cílové
skupiny;
• Spolupráce mezi organizacemi a veřejnými institucemi
(OSPOD, Městská policie Pardubice, a další);
• Efektivní systém zachycování cílové skupiny v sociální síti;
• Zdravotní ochrana obyvatelstva před dopady nepříznivých
životních situací cílové skupiny;
• Ordinace praktického lékaře pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením;
• Zájem města řešit problematiku „neumístitelných osob“.

• Neexistence návazného a dostupného bydlení pro osoby
bez domova;
• Neexistence služeb pro osoby, které nejsou vhodné
k umístění v azylových domech a podobných službách
vzhledem ke specifikům svých handicapů;
• Nedostatečná nabídka právního poradenství pro cílovou
skupinu;
• Nedostatečná kapacita ubytoven na území města;
• Podmínky pro poskytování služeb v azylových domech
(např. bariérovost, více osob na pokoji);
• Zneužívání hospitalizace ze sociálních důvodů.

Příležitosti

Hrozby

• Prevence bezdomovectví (sociálně dostupné bydlení,
monitoring rizikových osob – terénní služba, spolupráce
s Městskou policií Pardubice);
• Koordinátor pro cizince při městské policii (cizinci se v rámci
cílové skupiny objevují);
• Programy dostupného bydlení v rámci připravované
Strategie bydlení pro město Pardubice;
• Vznik sociální služby pro rodinu bez domova (azylové
- dostupné bydlení);
• Vznik pobytové sociální služby zaměřené na osoby bez
finančních prostředků a se specifickými handicapy;
• Komunikační strategie směrem k veřejnosti ohledně
problémů cílové skupiny (osvěta, přednášky).

• Přibývá seniorů i mladších osob bez domova a invalidních
důchodců (bez finančních prostředků, často s poruchou
osobnosti a jinou psychiatrickou diagnózou);
• Zadluženost osob (všechny věkové kategorie - zadluženým
se nevyplatí pracovat);
• Nepřipravenost sociálních služeb na možnou změnu
poskytování služeb v azylových domech;
• Novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve
znění pozdějších předpisů;
• Právní systém je nastaven tak, že nelze vždy efektivně řešit
sociální situaci cílové skupiny (často neúčelně upřednostňovány zájmy jedince);
• Fluktuace pracovníků v oboru vlivem finančního
a morálního nedocenění profese;
• Přenos infekcí prostřednictvím osob bez přístřeší.
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Aktuální SWOT analýza za cílovou skupinu Cizinci, menšiny:
Silné stránky

Slabé stránky

• Kvalita a odbornost poskytovatelů;
• Spolupráce mezi poskytovateli a dalšími zainteresovanými
subjekty;
• Hustota sociální sítě na území města Pardubic;
• Rozvoj služeb a subjektů (koordinátor pro cizince);
• Víceleté financování sociálních služeb;
• Široké spektrum sociálních a navazujících služeb;
• Znalost terénu.

•
•
•
•
•
•

Nejistá situace klientů, život na hraně;
Nezajištěná odborná zdravotní péče;
Vysoká naplněnost kapacit některých služeb;
Nízké právní povědomí klientů;
Nízké kapacity ubytovacích služeb/ předražené ubytování;
Nestandardní praktiky některých pracovních agentur.

Přehled cílů a opatření:
Cíl 3.1

Podpora odborného poradenství pro osoby v nouzi, včetně telefonických a internetových poradenských služeb

Opatření vedoucí k naplnění cíle

3.1.1 Zachování a rozvoj občanského poradenství

Cíl 3.2

Komplex služeb pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách (alkohol, drogy,
gambling) a jejich blízké ve městě Pardubice

Opatření vedoucí k naplnění cíle

3.2.1 Propracovaný a návazný systém služeb pro cílovou skupinu
3.2.2 Podpora adiktologických služeb ve věznici Pardubice

Cíl 3.3

Krizové služby pro oběti trestných činů, domácího násilí a osoby v krizové situaci

Opatření vedoucí k naplnění cíle

3.3.1 Služby pro oběti domácího násilí
3.3.2 Zajištění poradenství pro oběti trestných činů a poskytování bezprostřední
pomoci obětem zvlášť závažné trestné činnosti

Příležitosti

Hrozby

• Zdroje inspirace – spolupráce s obdobnými subjekty;
• Zvýšení vzájemné informovanosti mezi poskytovateli
služeb a zaměstnavateli cizinců;
• Podpora kulturních akcí pro cizince a etnické menšiny;
• Spolupráce s větším počtem školských zařízení;
• Rozvoj krizové pomoci;
• Efektivnější čerpání dotací.

• Zvyšující se počet cizinců na území města i v celém
Pardubickém kraji;
• Slučování rodin, kumulace potřebnosti služeb,
míst ve školských zařízeních atd.;
• Riziko sociálního vyloučení klientů;
• Rizikové trávení volného času;
• Radikalizace společnosti;
• Nejistota financování některých subjektů;
• Vysoká administrativní zátěž;
• Přetíženost služeb.

3.3.3 Pomoc osobám v krizové situaci
Cíl 3.4

Zajištění služeb pro osoby bez přístřeší a osoby ohrožené jeho ztrátou

Opatření vedoucí k naplnění cíle

3.4.1 Propracovaný a návazný systém služeb pro osoby cílové skupiny
3.4.2 Vybudování azylového domu pro muže včetně nocleháren pro muže a ženy
3.4.3 Udržení dostupné lékařské péče pro cílovou skupinu
3.4.4 Monitoring lokalit výskytu osob bez domova
3.4.5 Zajištění dostupnosti služeb pro osoby, které nemohou z různých důvodů využívat stávající sociální služby

Cíl 3.5

Terénní programy a odborné sociální poradenství pro osoby dotčené výkonem trestu
odnětí svobody (VTOS)

Opatření vedoucí k naplnění cíle

3.5.1 Komplex služeb pro osoby dotčené výkonem trestu odnětí svobody

Cíl 3.6

Zachování a rozvoj služeb pro cizince a etnické menšiny v Pardubicích

Opatření vedoucí k naplnění cíle

3.6.1 Udržení dostatečných kapacit služeb pro cílovou skupinu cizinci a etnické
menšiny
3.6.2 Podpora rodin cizinců
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Cíl 3.7

Vzdělávání dětí cizinců a etnických menšin, vzdělávání dospělých

Opatření vedoucí k naplnění cíle

3.7.1 Podpora smysluplného trávení volného času, zjištění možností a podpora
klientů ve vzdělávání

Cíl 3.8

Práce s mladými dospělými ve věku 14-18 let

Opatření vedoucí k naplnění cíle

3.8.1 Podpora práce s rizikovou a zároveň ohroženou skupinou mladých dospělých

Cíl 3.9

Stabilizace cizinecké politiky na území města

Opatření vedoucí k naplnění cíle

3.9.1 Zachování pozice Koordinátora pro cizince
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Popis cíle a opatření:

Popis cíle a opatření:

Cíl 3.1

Podpora odborného poradenství pro osoby v nouzi, včetně telefonických
a internetových poradenských služeb

Cíl 3.2

Komplex služeb pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách (alkohol, drogy,
gambling) a jejich blízké ve městě Pardubice

Popis a zdůvodnění cíle

Udržet pro občany, kteří se ocitají v krizové situaci, systém dostupného odborného
poradenství a návazných služeb, posílit nebo alespoň udržet stávající kapacitu poraden
v souladu s § 37, odst. 3 zákona o sociálních službách, prostřednictvím občanské poradny.

Popis a zdůvodnění cíle

Služby poskytované lidem ohroženým drogou, popř. jinými závislostmi, a blízkým osobám,
zahrnují poradenství (Ambulantní centrum), služby harm reduction (Kontaktní centrum),
Terénní program a adiktologické služby ve vězení.

Opatření vedoucí k naplnění cíle

3.1.1 Zachování a rozvoj občanského poradenství

Opatření vedoucí k naplnění cíle

3.2.1 Propracovaný a návazný systém služeb pro cílovou skupinu

Popis opatření

Podpora organizací poskytujících odborné poradenství a návazné služby pro občany, kteří
se nachází v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí. Klientům je poskytována pomoc prostřednictvím komplexního přístupu k řešení problému, včetně poskytnutí následné práce, kterou provádí poradce v zájmu klienta. Poskytování akreditované
dluhové poradenské činnosti, příprava, zpracování a podání insolvence.

Popis opatření

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•
•

Ambulantní centrum poskytuje pro cílovou skupinu léčebné a poradenské služby. Jedná se
především o zdravotní a sociální služby a služby následné péče, o ambulantní léčbu a odborné
poradenství.
Kontaktní centrum je nízkoprahová služba zaměřená na minimalizaci škod způsobených užíváním drog (harm reduction služby), testy na infekční choroby, hygienický servis, zprostředkování dalších služeb – poskytnutí léčby, zdravotnickou péči, sociální a veřejné služby, poradenství.
Terénní programy jsou služby zaměřené na snižování zdravotních a sociálních rizik spojených
s užíváním drog. Terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog v jejich přirozeném
prostředí a monitorují situaci na drogové scéně, spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu. Cílovou skupinou jsou osoby, které injekčně užívají drogy
a nejsou motivovány ke změně.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•
•

•
•
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Zvyšování právního povědomí občanů, prevence sociálně patologických jevů;
Zlepšení orientace v systému státní správy, samosprávy a neziskového sektoru
v základních sociálně právních oblastech;
Podpora řešení obtížných životních situací uživatelů v jejich přirozeném vztahovém
prostředí;
Zplnomocňování uživatelů při řešení jejich problémů tak, aby netrpěli neznalostí svých
práv a povinností a neznalostí dostupných služeb.

Předpokládaný termín realizace

Po dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

950 konzultací/rok, 1300 dotazů/rok.
75 osob/ 25 podaných insolvencí za rok.

Realizátoři

Členské poradny Asociace občanských poraden v ČR – Občanská poradna Pardubice z.s.,
specializovaná poradenská sdružení, SKP-CENTRUM o.p.s. - Intervenční centrum, Bílý
kruh bezpečí, z.s., Romodrom, o.p.s.

Předpokládané zdroje financování

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, případně další zdroje realizátora.

•
•

Snížení zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním drog;
Ochrana veřejnosti, snížení výskytu a rizika přenosu infekčních onemocnění, bezpečná
likvidace použitého materiálu včetně sběru pohozených injekčních stříkaček;
Zmapování drogové scény v regionu, navazování kontaktů se skrytou populací
problémových uživatelů drog;
Podpora při návratu do běžného života, motivace ke změně životního stylu.

Předpokládaný termín realizace

Po dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Ambulantní centrum: 215 uživatelů, 1800 kontaktů.
Kontaktní centrum: 200 uživatelů, 1 800 kontaktů, 46 000 vyměněných injekčních setů.
Terénní programy: 200 uživatelů, 1 500 kontaktů, 30 000 vyměněných injekčních setů.

Realizátoři

Laxus z.ú.

Předpokládané zdroje financování

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, případně další zdroje realizátora.

Opatření vedoucí k naplnění cíle

3.2.2 Podpora adiktologických služeb ve věznici Pardubice

Popis opatření

Služby určené uživatelům drog, včetně legálních (alkohol a gambling), kteří se dostali do konfliktu se zákonem a jsou umístěni k výkonu trestu odnětí svobody ve věznici Pardubice. Jedná
se o součást programu, který je realizován ve 12 věznicích v rámci celé České republiky. Předpokladem je pokračování ve spolupráci i po ukončení trestu odnětí svobody a zprostředkování návazných služeb. Přímo ve věznici se poskytují služby poradenské, léčebné i tzv. harm
reduction (soubor přístupů, který se zaměřuje na snižování či minimalizaci poškození drogami
u závislých uživatelů).

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•
•

Předpokládaný termín realizace

Po dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

270 uživatelů
1000 kontaktů

Realizátoři

Laxus z.ú.

Předpokládané zdroje financování

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, případně další zdroje realizátora.

Podpora v abstinenci, prevence recidivy;
Zprostředkování návazné péče po propuštění.
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Popis cíle a opatření:
Cíl 3.3

Krizové služby pro oběti trestných činů, domácího násilí a osoby v krizové situaci

Opatření vedoucí k naplnění cíle

3.3.3 Pomoc osobám v krizové situaci

Popis a zdůvodnění cíle

Jedná se zejména o odborné poradenství obětem domácího násilí, svědkům a pozůstalým
po obětech kriminality. Bezodkladná kombinovaná pomoc obsahuje psychologické, právní
a sociální poradenství, praktické rady lidem, kteří se v důsledku trestného činu ocitli v krizové
situaci, kterou nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Vedle pomoci v krizi je důležité
napojení uživatele na další sociální síť.

Popis opatření

Pomoc zahrnuje tyto základní služby:
• Krátkodobé ubytování;
• Krizovou intervenci;
• Pomoc při orientaci v situaci;
• Návrh možností dalšího řešení.

Opatření vedoucí k naplnění cíle

3.3.1 Služby pro oběti domácího násilí

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•
•

Popis opatření

Domácí násilí je násilí mezi osobami žijícími ve společné domácnosti, ke kterému dochází
opakovaně v jejich soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti. Pomoc poskytovaná
v Intervenčním centru poskytuje první kontakt a koordinaci pomoci pro oběti domácího
násilí ve smyslu zákona č. 135/2006 Sb. (zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti
ochrany před domácím násilím). Zprostředkovává poskytnutí následné pomoci, zejména
sociální, psychologické, lékařské a právní.

Předpokládaný termín realizace

Po dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Pobytová krizová pomoc – 35 případů.

Realizátoři

SKP–CENTRUM o.p.s.

Předpokládané zdroje financování

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, případně další zdroje realizátora.

Cíl 3.4

Zajištění služeb pro osoby bez přístřeší a pro osoby ohrožené jeho ztrátou

Popis a zdůvodnění cíle

Zajištění spektra služeb pro osoby, které se ocitly bez přístřeší případně jsou ohroženy
jeho ztrátou. Dále je nezbytné reagovat na nárůsty počtu klientů z řad mladých bezdomovců, žen bez domova a seniorů (včetně invalidních) bez finančních prostředků a bez
nároku na ně, občanů se zdravotním postižením, a občanů funkčně negramotných. Vzrůstá problém zadluženosti cílové skupiny.

Zachycení osob, které se náhle ocitly v akutní krizové situaci;
Poskytnutí zázemí a bezpečí pro řešení nouzové krizové situace.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•

Předpokládaný termín realizace

Po dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

120 uživatelů/rok.

Realizátoři

SKP-CENTRUM, o.p.s. – Intervenční centrum Pardubice.

Předpokládané zdroje financování

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, případně další zdroje realizátora.

Opatření vedoucí k naplnění cíle

3.4.1 Propracovaný a návazný systém služeb pro osoby cílové skupiny

Opatření vedoucí k naplnění cíle

3.3.2 Zajištění poradenství pro oběti trestných činů a poskytování bezprostřední
pomoci obětem zvlášť závažné trestné činnosti

Popis opatření

Popis opatření

Tým dobrovolníků - právníků a psychosociálních poradců poskytuje odbornou bezplatnou a diskrétní pomoc obětem trestných činů včetně morální podpory blízkých osob,
pomáhá lidem, kteří se odůvodněně obávají, že se stanou obětí trestného činu. Zajišťuje
školící a vzdělávací aktivity - přednášky a besedy pro odbornou i širokou veřejnost se zaměřením na prevenci kriminality (šikanování, týrání, domácí násilí, drogová závislost aj.)
a publikační a osvětovou činnost. Zvláštní aktivitu představuje poskytování bezprostřední
pomoci obětem zvlášť závažné trestné činnosti.

V rámci opatření se jedná zejména o potřebu zachovat a rozvíjet stávající sociální služby
a současně vytvářet nové příležitosti vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace klientů
(např. podpora příležitostí na jednorázový výdělek apod).
Dlouhodobě chybí pobytové sociální služby pro obtížně umístitelné osoby (napříč celou
republikou), je třeba hledat systémové možnosti pro zajištění sociálních služeb pro tuto
cílovou skupinu.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•

Předpokládaný termín realizace

Po dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Azylový dům pro muže - 60 uživatelů
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi - 60 dospělých uživatelů a 60 dětí
Dům na půli cesty - 30 uživatelů
Noclehárna pro muže - 100 uživatelů
Noclehárna pro ženy - 40 uživatelů
Terénní program - 100 uživatelů
Nízkoprahové denní centrum - 250 uživatelů
Nový prostor - 50 uživatelů

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu
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Popis cíle a opatření:

•

•
•
•
•
•

Komplexní řešení situace oběti ve specializovaném pracovišti (doprovod na Policii ČR,
k soudu, na úřady, příprava na soudní jednání, orientace v situaci a prostředí, aj.);
Individuální práce s osobností oběti, psychická podpora.

Komplexní řešení situace oběti;
Psychologická, morální, materiální a organizační pomoc obětem trestných činů;
Zlepšení postavení poškozeného v trestním řízení a v systému náhrady škody;
Formování právního povědomí uživatelů služeb a posluchačů přednášek;
Vyšší informovanost veřejnosti a institucí o problematice trestných činů.

•

Kvalitnější a efektivnější systém pomoci s pozitivními dopady na jednotlivé uživatele
sociálních služeb;
Ochrana společnosti před sociálně patologickými jevy.

Předpokládaný termín realizace

Po dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Poradna 200 osob/rok.
Zvlášť zranitelné oběti trestných činů 50/rok.

Realizátoři

Bílý kruh bezpečí z.s.

Realizátoři

SKP–CENTRUM o.p.s., Nový Prostor, z.ú.

Předpokládané zdroje
financování

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, případně další zdroje realizátora.

Předpokládané zdroje financování

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, případně další zdroje realizátora.
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Popis cíle a opatření:

Popis cíle a opatření:

Opatření vedoucí k naplnění cíle

3.4.2 Vybudování azylového domu pro muže včetně nocleháren pro muže a ženy

Opatření vedoucí k naplnění cíle

3.4.4 Monitoring lokalit výskytu osob bez domova

Popis opatření

Stávající prostory azylového domu pro muže včetně noclehárny pro muže dlouhodobě
nesplňují potřeby pro poskytování tohoto typu služeb – objekt je bariérový, jsou zde
malé ubytovací jednotky bez možnosti jakýchkoli bezbariérových úprav. Realizace výstavby nového bezbariérového azylového domu (včetně noclehárny pro muže a pro ženy) výrazně přispěje ke komplexnímu řešení nepříznivé sociální a zdravotní situace osob, které
jsou ohroženy sociálním vyloučením.

Popis opatření

Se vzrůstajícím počtem osob bez domova roste i počet míst, kde se tyto osoby vyskytují,
respektive kde hledají úkryt. Systematická terénní práce v inkriminovaných lokalitách pomáhá ke zvyšování návštěvnosti denního centra, a tím ke zvyšování bezpečí s ohledem na
zdraví jak cílové skupiny, tak zejména veřejnosti. V rámci spolupráce je nezbytné zapojení
Městské policie Pardubice.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•
•

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•
•

Předpokládaný termín realizace

Po dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

V rámci terénního programu - 100 uživatelů.

Realizátoři

SKP–CENTRUM o.p.s., Městská policie Pardubice.

Předpokládané zdroje financování

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, případně další zdroje realizátora.

Opatření vedoucí k naplnění cíle

3.4.5 Zajištění dostupnosti služeb pro osoby, které nemohou z různých důvodů
využívat stávající sociální služby

Popis opatření

Z důvodu věku, diagnózy či nepříznivé sociální situace jsou mnohé sociální služby pro klienty nedostupné. Jedná se o klienty s omezenou mobilitou nebo imobilitou, nepříznivým
zdravotním stavem, s nízkým nebo téměř nulovým příjmem, bez nároku na důchod, se
závislostí apod. Vzhledem k charakteru této cílové skupiny je potřeba zajištění nízkoprahového zařízení s režimovými opatřeními např. typu ubytovny s dostupností návazných
terénních a dalších podpůrných (zdravotních) služeb.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•
•

Předpokládaný termín realizace

Po dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

15 osob/rok.

Realizátoři

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, poskytovatelé služeb pro cílovou skupinu.

Předpokládané zdroje
financování

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, případně další zdroje realizátora.

•
•
Předpokládaný termín realizace

Důstojné prostředí pro poskytování sociálních služeb;
Zlepšení motivace uživatelů k řešení situace a snížení zdravotních a bezpečnostních
rizik, která jsou spojena s životem na ulici;
Prostor pro rozvojové programy v oblasti prevence bezdomovectví;
Uvolnění kapacit v azylovém domě pro ženy a matky s dětmi.

V průběhu plnění komunitního plánu 2021-2025 (v říjnu 2020 schválena v Radě města
Pardubic Identifikační listina a Projektový záměr).

Předpokládané výstupy/počet
uživatelů z Pardubic/rok

Bude upřesněno v průběhu plnění komunitního plánu, výchozím stavem je počet uživatelů v azylovém domě pro muže a obou noclehárnách.

Realizátoři

Statutární město Pardubice.

Předpokládané zdroje financování Statutární město Pardubice, dotace EU – IROP2 2021-2027-ITI 2021+.
Opatření vedoucí k naplnění cíle

3.4.3 Udržení dostupné lékařské péče pro cílovou skupinu

Popis opatření

Město Pardubice zřídilo Ordinaci praktického lékaře s přesahem do místních nízkoprahových služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Ordinace poskytuje dostupnou
zdravotní péči pro cílovou skupinu, čímž výrazně napomáhá ke snižování rizik spojených
s přenosem infekčních chorob a poskytuje možnost akutního zdravotního ošetření osobám bez dokladů a bez finančních prostředků. Do 30.1.2022 jsou provozní a personální
náklady ordinace kompletně saturovány z dotace Ministerstva zdravotnictví ČR.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•
•
•
•
•
•
•
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Dostupnost zdravotní péče pro cílovou skupinu;
Efektivnější kontrola dodržování léčebného režimu;
Prevence a snížení rizika přenosu infekčních chorob;
Zamezení mnohdy zbytečné aktivace záchranné služby;
Předcházení dlouhodobé náročnější léčbě a případným hospitalizacím v nemocnicích
a v léčebnách dlouhodobě nemocných;
Ošetřovatelská podpora-následná zdravotní péče po propuštění ze zdravotnických
zařízeních;
V návaznosti na zajištění stálé zdravotní péče probíhá i související sociální práce.

Předpokládaný termín realizace

Po dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Počet klientů čerpající péči v roce 2020: 170.
Počet vyšetření v roce 2020: 441.

Realizátoři

MUDr. Svoboda s.r.o., statutární město Pardubice, SKP-CENTRUM, o.p.s., LAXUS z.ú.

Předpokládané zdroje financování

MUDr. Svoboda s.r.o. – dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR, statutární město Pardubice.

Detailní přehled o místech výskytu osob bez domova;
Prevence rizikového způsobu života.

Zajištění důstojných podmínek a zlepšení kvality života osob cílové skupiny;
Ochrana společnosti před patologickými jevy, které provázejí cílovou skupinu.
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Popis cíle a opatření:

Popis cíle a opatření:

Cíl 3.5

Terénní programy a odborné sociální poradenství pro osoby dotčené výkonem trestu
odnětí svobody (VTOS)

Popis a zdůvodnění cíle

Cílová skupina je společensky stigmatizována celou řadou jevů vedoucích k sociální izolaci
a vyloučení. Služby jsou poskytovány cílové skupině včetně rodinných příslušníků,
a to formou terénního programu v přirozeném prostředí uživatele v možné vazbě na
ambulantní službu-odborné sociální poradenství.

Opatření vedoucí k naplnění cíle

3.5.1 Komplex služeb pro osoby dotčené výkonem trestu odnětí svobody

Popis opatření

Terénní sociální práce (ve VTOS nebo v přirozeném prostředí uživatele) i ambulantní služby
v kontaktních centrech jsou cílové skupině poskytovány na úrovni komunikace s institucemi dluhového poradenství, financí, bydlení, rodiny, situační a krizové intervence, vzdělání, podpory k návratu zpět na trh práce a zvyšování osobních kompetencí uživatele.
Žádoucí je také prohloubení spolupráce s dalšími subjekty v sociální síti, např. s PMS ČR,
Úřadem práce, OSPOD atd.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

V rámci monitoringu situace osob dotčených VTOS po jejich návratu z vězení se jedná
především o:
• Snižování rizik plynoucích z životního stylu osoby poznamenané VTOS a ze společenského nastavení vůči těmto osobám;
• Podpora návratu zpět na trh práce;
• Zvyšování kompetencí u osob dotčených VTOS řešit svoji obtížnou životní situaci;
• Podíl na snížení rizika recidivy ve spolupráci s dalšími subjekty v sociální síti.

Předpokládaný termín realizace

Po dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Výkon trestu odnětí svobody + rodinní příslušníci – terénní forma - 15 uživatelů
Ambulantní forma - 65 uživatelů.

Realizátoři

Romodrom o.p.s. Pardubice, Probační a mediační služba ČR, Kurátor, Úřad práce, OSPOD,
další organizace poskytující sociální služby ve vztahu k cílové skupině.

Předpokládané zdroje financování

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, případně další zdroje realizátora.

Cíl 3.6

Zachování a rozvoj služeb pro cizince a etnické menšiny v Pardubicích

Popis a zdůvodnění cíle

Počet rodin cizinců v Pardubicích každoročně roste. V důsledku toho dochází ke kapacitnímu naplnění služeb, které s rodinami cizinců přímo spolupracují, přičemž specifické nároky jsou kladeny i na další instituce. Proto je zachování a rozvoj služeb pro tuto cílovou
skupinu žádoucí, stejně tak jako zachování spektra služeb pro romskou komunitu.

Opatření vedoucí k naplnění cíle

3.6.1 Udržení dostatečných kapacit služeb pro cílovou skupinu cizinci a etnické
menšiny

Popis opatření

Služby pro cílovou skupinu jsou poskytovány prostřednictvím odborného sociálního
poradenství, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a navazujících vzdělávacích
aktivit pro děti i dospělé. Hlavním cílem je začlenění cizinců do většinové společnosti.
Cílovou skupinou jsou cizinci ze třetích zemí i občané EU.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•
•
•
•
•
•
•

Předpokládaný termín realizace

Po dobu realizace KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Dle potřeb cílové skupiny. V tuto chvíli nelze kvalifikovaně odhadnout.

Realizátoři

Multikulturní centrum, Most pro o.p.s., Centrum na podporu integrace cizinců pro
Pardubický kraj, statutární město Pardubice.

Předpokládané zdroje financování

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, případně další zdroje realizátora.

Opatření vedoucí k naplnění cíle

3.6.2 Podpora rodin cizinců

Popis opatření

Rodiny se potýkají s tím, že je pro ně osvojení si českého jazyka náročné. V případě nezbytné potřeby jsou odkázány na poskytování informací v jejich mateřském jazyce a zvyšuje se tím jejich závislost na třetích subjektech. Včasná neinformovat může v některých
případech znamenat i to, že rodiny nemohou plně uplatňovat svá práva a plnit své povinnosti. Řešením této situace je vytvoření a zpřístupnění informací a komunikačních karet
v jazykových mutacích dle mateřského jazyka cizinců žijících v Pardubicích. Informační
témata budou zejména z oblasti zdravotnictví, školství a veřejné správy.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•
•
•
•
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Pomoc s překonáváním kulturní a jazykové bariéry;
Zlepšení sociální situace (jazykové kurzy, poradenství apod.);
Omezení rizika sociálního vyloučení, orientace ve společnosti;
Předcházení diskriminačních jevů, prevence kriminality;
Prevence sociálně rizikových jevů;
Mírnění negativních důsledků a rizik životních situací klientů, včetně jejich dopadu
na společnost;
Zvýšení dovednosti získat zaměstnání.

Zplnomocňování rodin cizinců v samostatném řešení běžných záležitostí a podpora
jejich nezávislosti na třetích subjektech;
Podpora rodiny při uplatňování svých práv a oprávněných zájmů, podpora při plnění povinností;
Včasné předcházení obtížím plynoucích z nevědomosti a neinformovanosti a jejich
vygradování, podpora informovaného rozhodování v osobních rodinných záležitostech;
Podpora sociálního začleňování a předcházení obtížím plynoucích z neznalosti zvyklostí
české kultury, prevence vzájemného nedorozumění mezi rodinami cizinců a většinovou
společností.

Předpokládaný termín realizace

Po celou dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Dle potřeb cílové skupiny. V tuto chvíli nelze kvalifikovaně odhadnout.

Realizátoři

Most pro o.p.s., Centrum na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj, Národní
pedagogický institut České republiky, statutární město Pardubice, koordinátor pro cizince,
další spolupracující subjekty.

Předpokládané zdroje
financování

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, případně další zdroje realizátora.
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Popis cíle a opatření:
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Popis cíle a opatření:

Cíl 3.7

Vzdělávání dětí cizinců a etnických menšin, vzdělávání dospělých

Cíl 3.8

Práce s mladými dospělými ve věku 14-18 let

Popis a zdůvodnění cíle

Záměrem cíleného a systematického vzdělávání je snadnější adaptace dětí ve školském systému, porozumění probírané látce. Z toho plynoucí menší pravděpodobnost separace dítěte
ve školním kolektivu a ve společnosti.
Kurzy českého jazyka pro dospělé napomáhají snadnější integraci a uplatnění na trhu práce
i mimo velké průmyslové zóny.
Taková činnost má přímý vliv na prevenci dalšího sociálního vyloučení a s tím spojených
sociálně patologických jevů. Je nutné se zaměřit minimálně na udržení stávající podpory
vzdělávání, v dlouhodobějším horizontu na jejich rozvoj v kontextu aktuální situace.

Popis a zdůvodnění cíle

Specifickou cílovou skupinou jsou děti a mladí dospělí po ukončení povinné školní
docházky, až po dovršení plnoletosti, kteří mají problém s přijetím do dalšího systému
vzdělávání z důvodu jazykové bariéry. Z tohoto důvodu jsou na trhu práce těžko
uplatnitelní, i s ohledem na věk a nulovou praxi. Nejedná se jen o skupinu cizinců,
ale také o děti a mladé dospělé ze sociokulturně znevýhodněných skupin, které
předčasně opouštějí vzdělávací systém.

Opatření vedoucí k naplnění cíle

3.8.1 Podpora práce s rizikovou a zároveň ohroženou skupinou mladých dospělých

Popis opatření

Podpora a rozvoj stávajících služeb nebo vznik nové služby, která má za cíl systematicky
a cíleně pracovat s cílovou skupinou mladých dospělých, identifikovat možnosti
studijního, pracovního i volnočasového uplatnění.

Opatření vedoucí k naplnění cíle

3.7.1 Podpora smysluplného trávení volného času, zjištění možností a podpora
klientů ve vzdělávání

Popis opatření

Zachování zájmových, sportovních a vzdělávacích kroužků s ohledem na potřeby a zájem
cílové skupiny je základním předpokladem pro udržení stávající situace s dětmi a mládeží
v Pardubicích. Dalším dílčím krokem je podpora klientů v navštěvování volnočasových
aktivit, které nejsou primárně určeny pro cílovou skupinu (aktivity s majoritní společností). Pro etnické menšiny probíhají programy v Multikulturním centru a Kulturním centru,
pro cizince jsou ve městě přístupné aktivity v organizacích Most pro o.p.s. a Centrum na
podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•
•
•
•
•
•
•

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•
•
•
•
•

Předpokládaný termín realizace

Po celou dobu realizace KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Dle potřeb cílové skupiny. V tuto chvíli nelze kvalifikovaně odhadnout.

Předpokládaný termín realizace

Po celou dobu realizace KPSS 2021-2025.

Realizátoři

Most pro o.p.s., Centrum na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj, statutární
město Pardubice.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Dle potřeb cílové skupiny. V tuto chvíli nelze kvalifikovaně odhadnout.

Předpokládané zdroje financování

Pardubický kraj, statutární město Pardubice, Ministerstvo vnitra ČR, MPSV ČR, jednotlivé
dotační tituly.

Realizátoři

Most pro o.p.s., Centrum na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj, statutární
město Pardubice, volnočasové organizace působící v Pardubicích.

Cíl 3.9

Stabilizace cizinecké politiky na území města

Předpokládané zdroje
financování

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, MV ČR, případně další zdroje
realizátora.

Popis a zdůvodnění cíle

Na území města dlouhodobě působí zahraniční dělníci a jejich počet každoročně narůstá.
Proto je nutné koordinovat spolupráci se zainteresovanými subjekty-zaměstnavatelé,
orgány státní správy, územní samosprávy a nevládní organizace zabývající se problematikou menšin.

Opatření vedoucí k naplnění cíle

3.9.1 Zachování pozice Koordinátora pro cizince

Popis opatření

Pozice Koordinátora pro cizince se ve městě Pardubice v průběhu času velice osvědčila.
Hlavními přínosy této pozice jsou:
• Spolupráce zaměstnavatelů se subjekty zabývající se problematikou pobytu cizinců
na území města;
• Monitoring menšin na území města Pardubic včetně jejich problémů;
• Trojstranné budování důvěry – cizinci, spolupracující organizace, zaměstnavatelé.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

Zajištění bezpečného a přehledného systému, který je schopen rychle reagovat na vzniklé
situace.

Předpokládaný termín realizace

Po celou dobu realizace KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Dle potřeb cílové skupiny. V tuto chvíli nelze kvalifikovaně odhadnout.

Realizátoři

Statutární město Pardubice.

Předpokládané zdroje
financování

Statutární město Pardubice.

Snadnější adaptace dětí;
Získání nových zkušeností a dovedností;
Začlenění do majoritní společnosti, omezení rizika sociálního vyloučení;
Prevence sociálně patologických jevů;
Předcházení diskriminačních jevů.

Podpora a motivace, návrat do vzdělávacího systému;
Získání pracovních zkušeností z praxí a stáží;
Získání kvalifikace;
Absolvování rekvalifikačních kurzů;
Získání pracovních návyků;
Úspěšné začlenění do společnosti;
Minimalizace rizikového chování.
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Seznam členů a organizací PS 4:
1.

Sociální služby města Pardubic,
Domov pro seniory Dubina

9.

Sociální služby města Pardubic, Pečovatelská služba

2.

Oblastní charita Pardubice

10.

Krajský úřad Pardubického kraje

3.

Sociální služby města Pardubic,
Denní stacionář Slunečnice

11.

Česká abilympijská asociace, z.s – Centrum Kosatec

4.

Včelka sociální služby o.p.s.

12.

MPSV ČR

5.

SKP-CENTRUM o.p.s. – ošetřovatelská služba

13.

Komunitní centrum Petrklíč, z.s.

6.

SKP-CENTRUM o.p.s. – Domov Simeon

14.

LDN Rybitví

7.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s.

15.

HEWER, z.s.

8.

Bethany Dům pomoci, z.ú.

16.

Veřejnost

Aktuální SWOT analýza

PS 4 - Senioři
Charakteristika cílové skupiny
Populace seniorů je velmi heterogenní skupinou obyvatel. Obecně
můžeme za seniory považovat osoby ve věku 65 a více let. Senioři
tvoří významnou cílovou skupinu uživatelů sociálních služeb
a zároveň jsou nejčastějšími příjemci příspěvku na péči. Stárnutí
populace je nejcharakterističtějším rysem demografického vývoje
České republiky i dalších rozvinutých zemí Evropy. Podle dostupných
analýz bude tento vývoj v dalších letech pokračovat. Přispěje k němu
zestárnutí populačně silných poválečných ročníků a v dalším období
prodlužující se pravděpodobná doba dožití. Senioři jsou obecně osobami, které nejsou ekonomicky aktivní. Jejich příjmy tvoří zejména
starobní důchod, v případě seniorů závislých na pomoci jiné fyzické
osoby také příspěvek na péči.
Pro potřeby plánování sociálních služeb jsou cílovou skupinou
senioři se sníženou soběstačností z důvodu věku a často přidruženého chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
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Silné stránky

Slabé stránky

• Existence Komunitního plánování;
• Existence sítě sociálních služeb pro celé město Pardubice
i blízké okolí;
• Výměna zkušeností mezi poskytovateli;
• Podpora vedení města;
• Kvalitní služby;
• Široká škála služeb (od volnočasových aktivit pro seniory
až po náročnou péči o seniory);
• Multioborová spolupráce;
• Psychoterapeutická pomoc seniorům a pečujícím osobám.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nejisté financování;
Vysoká naplněnost kapacit pobytových služeb;
Vysoká naplněnost kapacit terénních služeb;
Nevyhovující počet sociálních pracovníků;
Nedostatečná spolupráce obvodních lékařů (poradenství,
spolupráce se službami);
Nemožnost poskytnout službu ihned;
Málo rozvinutá mezirezortní spolupráce (sociální
a zdravotní);
Nejasně vydefinované přesahy jednotlivých rezortů;
Neochota rodinných příslušníků zapojovat se do péče;
Nevyhovující podmínky pro neformální pečující;
Dlouhé vyřizování příspěvku na péči, důchodů
(zvláštní příjemce) a z toho plynoucí nedostatek financí
na zaplacení péče;
Problematika vykazování zdravotní péče a omezování
finančních zdrojů od pojišťoven;
Nízká prestiž povolání sociálních pracovníků, pracovníků
v sociálních službách i zdravotních sester.

Příležitosti

Hrozby

• Novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů;
• Výstavba nového domova pro seniory;
• Rozšíření kapacit terénních služeb;
• Podpora neformálních pečujících;
• Dotační výzvy;
• Plánování sociálních a navazujících služeb;
• Spolupráce s praktickými lékaři;
• Zvýšení prestiže povolání;
• Spolupráce se školami – praktické studium, pracovní místa
navazující na studium, výchova mladé generace
k poskytování péče o své blízké
• Spolupráce mezi rezorty;
• Koncepce bezbariérového bydlení (komunitní bydlení,
dotace na úpravy bytů);
• Osvěta – jak se připravit na stáří;
• Podpora mezigeneračního soužití
– výchova k odpovědnosti;
• Cílená depistáž.

• Novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů;
• Stárnutí populace;
• Zvyšující se počet bezdětných seniorů;
• Snižující se odpovědnost za své blízké – rozpad rodin
a mezigeneračního soužití;
• Nedostatek financí;
• Nedostatek kvalitního a kvalifikovaného personálu;
• Volby;
• Zneužívání seniorů – zvyšující se počet domácího násilí,
přetrvávající problém se „šmejdy“;
• Zvyšující se počet tzv. „nízkopříjmových“ seniorů
(zadlužení, senioři bez přístřeší);
• Zvyšující se počet seniorů s psychickým onemocněním
včetně jakékoliv formy demence;
• Odčerpávání dotací ze systému soukromými projekty
pobytových sociálních služeb určených vysokopříjmovým
skupinám klientů;
• Neregistrované služby, které se vydávají za sociální;
• Naplněné kapacity terénních a pobytových služeb.

43

Přehled cílů a opatření:

Popis cíle a opatření:

Cíl 4.1

Podpora a dostupnost sociálních služeb při poskytování sociální péče v domácím prostředí

Cíl 4.1

Podpora a dostupnost sociálních služeb při poskytování sociální péče v domácím
prostředí

Opatření vedoucí k naplnění cíle

4.1.1 Zajistit dostatečné kapacity pečovatelské služby a osobní asistence

Popis a zdůvodnění cíle

Současné trendy směřují k sociální péči, která umožňuje seniorům setrvat co nejdéle
v přirozeném prostředí, a to i v období závislosti na pomoci druhých z důvodu nemoci,
stáří, absence rodiny, případně i v posledním období života. Proto je nezbytné zajistit
dostatečnou kapacitu kvalitních terénních služeb – zdravotních i sociálních.

Opatření vedoucí k naplnění cíle

4.1.1 Zajistit dostatečné kapacity pečovatelské služby a osobní asistence

Popis opatření

V souladu s prognózou vývoje obyvatelstva v Pardubicích a naplněnou kapacitou těchto
služeb je potřeba zajistit dostatečnou kapacitu terénních a ambulantních služeb,
a to z důvodu nárůstu uživatelů a zvyšující se náročnosti péče.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•

4.1.2 Podpora domácí hospicové péče
4.1.3 Zajistit dostatečné kapacity pobytové formy odlehčovací služby
4.1.4 Udržení dostatečných kapacit denních stacionářů pro seniory (případně ambulantní odlehčovací služby)
4.1.5 Podpora rozvoje služeb doplňujících domácí zdravotní péči
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Prodloužení pobytu seniorů v jejich přirozeném prostředí i při snížení soběstačnosti
se zajištěním jejich aktuálních potřeb;
Zajištění péče i osobám, které požadují větší podíl náročné péče např. senioři
s Alzheimerovou chorobou.

Cíl 4.2

Zajistit dostatečné kapacity pobytových služeb pro seniory

Opatření vedoucí k naplnění cíle

4.2.1 Navýšit kapacitu lůžek pobytových sociálních služeb pro seniory, zejména
s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demence

Cíl 4.3

Podpora pečujících osob

Předpokládaný termín realizace

Po dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Opatření vedoucí k naplnění cíle

4.3.1.Zajistit edukaci pečujících osob pracovníky sociálních služeb

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Každoroční nárůst v celkovém objemu o 5-10 %.

4.3.2 Psychosociální podpora seniorům, pečujícím osobám a pracovníkům
v sociálních službách

Realizátoři

Sociální služby města Pardubic, Oblastní charita Pardubice, HEWER, z.s., Česká abilympijská asociace, z.s. – Centrum Kosatec, Komunitní centrum Petrklíč, z.s., Včelka sociální
služby o.p.s.

Předpokládané zdroje financování

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, případně další zdroje realizátora.

Opatření vedoucí k naplnění cíle

4.1.2 Podpora domácí hospicové péče

Popis opatření

Hospicová péče je forma zdravotní, sociální a psychologické péče poskytovaná nemocným všech indikačních a diagnostických i věkových skupin, u nichž se očekává terminální
fáze života. V rámci hospicové péče je poskytována zejména paliativní péče. Vzhledem
k přibývajícímu počtu lidí v terminálním stadiu, kteří chtějí prožít zbytek života
v domácím prostředí, je potřeba vytvořit podmínky pro zajištění domácí hospicové péče.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•

Předpokládaný termín realizace

Po dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Oblastní charita Pardubice – 15/den.

Realizátoři

Oblastní charita Pardubice.

Předpokládané zdroje
financování

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, případně další zdroje realizátora.

Cíl 4.4

Podpora aktivního života seniorů

Opatření vedoucí k naplnění cíle

4.4.1 Podpora dobrovolnictví seniorů

•

•
•

Umožnit lidem v terminálním stadiu prožít poslední období svého života v domácím
prostředí;
Zmírnění omezení a bolesti spojené s nemocí nebo stářím;
Provázet v posledních chvílích života, poskytovat oporou pečujícím osobám z řad rodiny
a přátel umírajícího.
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Popis cíle a opatření:

Popis cíle a opatření:

Opatření vedoucí k naplnění cíle

4.1.3 Zajistit dostatečné kapacity pobytové formy odlehčovací služby

Cíl 4.2

Zajistit dostatečné kapacity pobytových služeb pro seniory

Popis opatření

Odlehčovací služba podporuje domácí péči a tvoří doplňující článek systému terénních služeb.
Součástí tohoto opatření je i podpora udržení krizového lůžka, které slouží k zajištění potřeb
osoby závislé na péči v případě, kdy se o něj pečující osoba náhle nemůže starat (např. hospitalizace pečující osoby či náhlé zhoršení zdravotního stavu osoby závislé na péči apod).

Popis a zdůvodnění cíle

V souvislosti se stárnutím populace je třeba zajistit dostatečné a finančně dostupné kapacity pobytových služeb.

Opatření vedoucí k naplnění cíle

4.2.1 Navýšit kapacitu lůžek pobytových sociálních služeb pro seniory, zejména
s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demence

Popis opatření

V pobytových službách pro seniory se poskytují služby seniorům se sníženou
soběstačností zejména z důvodu věku a zdravotního a duševního stavu a dále seniorům,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou jim nemůže poskytnout vlastní rodina. Služba je poskytována 24 hodin denně. Vzhledem k nárůstu počtu
seniorů a převyšujícího počtu žádostí o službu, než je současná kapacita, je nezbytné její
navýšení.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•

Předpokládaný termín realizace

Po dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Sociální služby města Pardubic – 450 lůžek – nárůst o 100 lůžek.

Realizátoři

Sociální služby města Pardubic, statutární město Pardubice.

Předpokládané zdroje financování

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, fondy, MPSV.

Cíl 4.3

Podpora pečujících osob

Popis a zdůvodnění cíle

Vzhledem k nárůstu počtu osob, o které je nutné pečovat, je třeba zaměřit se na podporu pečujících osob. Mnoho pečujících se obává, že péči o své blízké nezvládnou, a to
z důvodu, že neumí pečovat nebo že přijdou o zaměstnání a o zdroj příjmu. V určitých
aspektech je třeba se zaměřit i na podporu pracovníků v sociálních službách a na jejich
v současné době nedostatek..

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

• Podpora rodinných příslušníků – pečovatelů v péči o svého člena, umožnit jim odpočinek;
• Možnost setrvání osoby závislé na péči v přirozeném prostředí i při snížené soběstačnosti.

Předpokládaný termín realizace

Po dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

SKP-CENTRUM, o.p.s. – Domov Simeon – kapacita 16 lůžek.
Oblastní charita Pardubice - 17 lůžek – včetně jednoho krizového lůžka.

Realizátoři

Oblastní charita Pardubice, SKP-CENTRUM, o.p.s.

Předpokládané zdroje financování Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, případně další zdroje realizátora.
Opatření vedoucí k naplnění cíle

4.1.4 Udržení dostatečných kapacit denních stacionářů pro seniory
(případně ambulantní odlehčovací služby)

Popis opatření

Denní stacionáře poskytují ambulantní služby seniorům, kteří potřebují náročnější a pravidelnou
péči, a to zejména při onemocnění Alzheimerovou chorobou. Jedná se o významnou formu podpory pečující rodiny, jejíž členové mohou díky ní např. bez omezení nadále plnit své pracovní povinnosti s vědomím, že je o jejich rodinného příslušníka v době jejich nepřítomnosti postaráno.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•
•
•

Podpora pečující rodiny;
Setrvání seniora v domácím prostředí co nejdelší dobu;
Začleňování seniorů i s těžší závislostí na pomoci, jejich aktivizace a podpora
zachování jejich soběstačnosti.

Zajištění důstojných životních podmínek prostřednictvím komplexu pobytových
sociálních služeb.

Předpokládaný termín realizace

Po dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Sociální služby města Pardubic – 40 uživatelů.
Oblastní charita Pardubice – 65 uživatelů.

Opatření vedoucí k naplnění cíle

4.3.1 Zajistit edukaci pečujících osob pracovníky sociálních služeb

Realizátoři

Sociální služby města Pardubic, Oblastní charita Pardubice.

Popis opatření

Pro poskytnutí kvalitní péče o blízkého člověka musí mít pečující dostatek informací o
tom, jak pečovat, co je při péči potřebné, na jaké dávky má nárok, kde vyhledat psychickou podporu a pomoc, neboť péče je náročná nejen fyzicky, ale i psychicky.

Předpokládané zdroje financování Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, případně další zdroje realizátora.
Opatření vedoucí k naplnění cíle

4.1.5 Podpora rozvoje služeb doplňujících domácí zdravotní péči

Dopady na cílovou skupinu

Popis opatření

Domácí zdravotní péče je poskytována na základě indikace lékaře a umožňuje seniorům setrvat v domácím prostředí v případech, kdy potřebují odbornou zdravotní péči, ale není nezbytně
nutná jejich hospitalizace. Ke zvýšení efektivity služby by bylo vhodné podpořit propojení sociální
a zdravotní péče v domácím prostředí klienta. Zároveň by tuto službu bylo vhodné doplnit o tzv.
Ambulanci bolesti, která by přímo poskytovala své služby v domácím prostředí.

•
•
•

Předpokládaný termín realizace

Po dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

V organizacích poskytujících sociální služby bude zajištěna edukace pečujících. Realizace
vzdělávacích aktivit pro pečující a pro pracovníky v terénní přímé péči v oblasti komunikace
s pečujícími a předávání informací k osvojení kompetencí péče o blízké osoby.

Realizátoři

Všichni poskytovatelé sociálních služeb pro cílovou skupinu.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

Služby se poskytují v přirozeném prostředí seniorů a umožňují tak seniorům zůstat v kruhu své rodiny a přátel, a to i v případě zhoršeného zdravotního stavu.

Předpokládaný termín realizace

Po dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy/počet
uživatelů z Pardubice/rok

Oblastní charita Pardubice – 600 + 5 % navýšení.
SKP-CENTRUM, o.p.s. – 490 uživatelů +10 % navýšení.
Česká abilympijská asociace, z.s. – rozšíření služby osobní asistence (propojení sociální
a zdravotní péče pro cca 50 klientů).

Předpokládaní partneři
k zajištění opatření

SKP-CENTRUM, o.p.s., Oblastní charita Pardubice, Česká abilympijská asociace, z.s.

Podpora soběstačnosti a zachování životního stylu seniorů v domácím prostředí;
Snížení zátěže pečujících;
Zajištění edukace pro pečující osoby.

Předpokládané zdroje financování Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, případně další zdroje realizátora.

Předpokládané zdroje financování Zdravotní pojišťovny, Pardubický kraj, statutární město Pardubice.

46

47

Popis cíle a opatření:
Opatření vedoucí k naplnění cíle

4.3.2 Psychosociální podpora seniorům, pečujícím osobám a pracovníkům
v sociálních službách

Popis opatření

Zajištění psychologické, psychoterapeutické a podpůrné péče má pozitivní dopad na život
klienta. V současné době se této službě s cílovou skupinou seniorů a rodin, které o ně
pečují, běžně žádná organizace nevěnuje, ať už z důvodu nedostatečné kapacity
či absence odborného personálu. Cílem je zavést a rozšířit psychoterapeutickou péči,
která se stane běžnou součástí péče o seniory a jejich blízké.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

• Zlepšení zdravotního a psychického stavu klienta;
• Uvolnění kapacit-ulehčení sociálnímu systému v případě klientů, kteří nadměrně využívají
sociální služby, možné zvýšení efektivity sociálních služeb;
• Komplexní uchopení osobnosti klienta a péče v jeho životní situaci;
• Včasné podchycení ohroženého nebo rizikového klienta;
• Prevence rizikového jednání;
• Podpora sociálních pracovníků-prevence vyhoření, pomoc s náhledem nebo
porozuměním u konkrétních případů;
• Edukace rodiny-její role a potřebnost v péči o seniora v jeho životní fázi, podpora
pečující rodiny.

Předpokládaný termín realizace

Po dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy/počet
uživatelů z Pardubic/rok

Předpokládaný počet klientů cca 60 /rok; předpokládaný počet terapeutických hodin za
rok cca 540 + vzdělávání/podpora sociálních pracovníků.

Realizátoři

Bethany-dům pomoci, z.ú.

Předpokládané zdroje financování Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, případně další zdroje realizátora.
Cíl 4.4

Podpora aktivního života seniorů

Popis a zdůvodnění cíle

Důležitým prvkem v životě seniorů jsou aktivizační programy, klubová činnost a jiné
volnočasové aktivity, jejichž prostřednictvím se jim nabízí zprostředkování kontaktu se
společenským prostředním, různé formy vzdělávání a vyplnění volného času, sociálně
terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Opatření vedoucí k naplnění cíle

4.4.1 Podpora dobrovolnictví seniorů

Popis opatření

Jednou z cest, jak rozvíjet svou vnitřní představu o smysluplném životě, je dobrovolnictví.
Základem dobrovolnictví je dobrá vůle, empatie a chuť pomáhat bez potřeby finančního
ohodnocení. Jedná se o zapojení seniorů-dobrovolníků do mezigeneračních projektů,
o rozšíření počtu dobrovolníků do pobytových sociálních služeb či pro využití dobrovolníků
v dalších sociálních službách.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

Zvyšování pocitu potřebnosti, smysluplnosti života a tím oddálení potřeby využívat
sociální služby.

Předpokládaný termín realizace

Po dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy/počet
uživatelů z Pardubic/rok

Současné počty dobrovolníků + 20 %.

Realizátoři

Statutární město Pardubice, Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP), Dobrovolnické
centrum, poskytovatelé sociálních služeb.

Předpokládané zdroje financování Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, případně další zdroje realizátora.
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Seznam členů a organizací PS 5:
1.

Amalthea, z.s.

8.

Magistrát města Pardubic

2.

Poradna pro rodinu Pardubického kraje

9.

Most pro, o.p.s.

3.

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.

10.

Probační a mediační služba ČR

4.

SKP-CENTRUM, o.p.s. - Intervenční centrum

11.

Oblastní charita Pardubice

5.

Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco

12.

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice

6.

Dětské centrum Veská

13.

Veřejnost

7.

Komise pro rodinu a děti při Radě města Pardubic

14.

energeia o.p.s.

Aktuální SWOT analýza:

PS 5 - Rodina s dětmi a mládež
Charakteristika cílové skupiny
Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi a mládeží, které se nacházejí
jak ve standardní situaci (např. rodičovská dovolená) nebo naopak
v nestandardních podmínkách (např. v akutní krizové situaci, dlouhodobě obtížné životní situaci, kterou rodiny nejsou schopny řešit
vlastními silami), rodiny úplné i neúplné, rodiny i děti se specifickými
potřebami, rodiny a děti z různých důvodů sociálně znevýhodněné,
vyžadující speciální pomoc a přístup, dále se zaměřuje na problematiku rodin a dětí v různých fázích rodinného cyklu a života.
Pracovní skupina navrhuje opatření a hledá zdroje směřující
k řešení problémů, současně plánuje služby, které reagují na skutečné potřeby rodin s dětmi a mládeží.
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Silné stránky

Slabé stránky

• Velké spektrum organizací zapojených do KP;
• Aktivní účast a pravidelná docházka členů;
• Vzájemná prohlídka organizací při setkáních skupiny
- předávání informací;
• Osobní vazby mezi jednotlivými členy
(snadnější komunikace);
• Velikost pracovní skupiny;
• Dlouhodobá existence funkčního KP;
• Oceňování sociálních pracovníků;
• Široké spektrum sociálních služeb pro rodiny s dětmi
v působnosti MmP;
• Vzájemná spolupráce mezi poskytovateli zastupujících
organizací;
• Kvalifikovaní členové PS v kontaktu s přímou praxí;
• Předávání aktuálních informací v rámci PS;
• Sdílení problémů – kazuistiky;
• Přijatý dokument Strategie bydlení pro město Pardubice.

• Časté střídání členů z organizace, chybí kontinuita
a předávání informací;
• Velikost pracovní skupiny;
• Financování sociálních služeb;
• Nedostatek kvalifikovaného personálu a odborníků;
• Nedostatek míst ve školkách a školách;
• Osvěta v Radničním zpravodaji;
• Nedostatečná kapacita některých služeb;
• Zadluženost klientů nejen ze sociálně slabých vrstev;
• Nedostatečné zastoupení veřejnosti;
• Nedostatek návazných služeb pro rodiny
s hendikepovaným dítětem;
• Chybí bezbariérový azylový dům, chybí azylové bydlení
pro celou rodinu;
• Nedostatečná bezbariérovost a orientační systém;
• Nedostupnost kvalitních pedagogických asistentů a dalších
osob pomáhajících v ZŠ, MŠ, SŠ, inkluze;
• Teritoriální omezení působnosti KP na město Pardubice
(např. OSPOD není pouze pro Pardubice, ale služby jsou
rozděleny podle spádovosti).

Příležitosti

Hrozby

•
•
•
•

• Nedaří se integrace cizinců, neochota cizinců;
• Chybí sdílené bydlení hendikepovaných a zdravých,
komunitní bydlení (viz. Asistence Praha);
• Nedostatek pedopsychiatrů, dětských psychologů,
dlouhé objednací lhůty;
• Novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů;
• Negativní vývoj na trhu práce;
• Volby (plán na další volební období může být negativní
pro všechny oblasti);
• Nejasné legislativní vymezení problematiky v péči
o rodinu s dětmi (3 ministerstva);
• Nízká kapacita v rodiči vyhledávajících školách
a školských zařízeních.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komunitní bydlení, Komunitní život (centrum);
Rozvoj startovacího a sociálního bydlení;
Podpora neformálních pečujících;
Bližší spolupráce s odborem školství, kultury a sportu
MmP a zdravotnictvím;
Osvěta o službách směrem k odborné i široké veřejnosti;
Koncepce rodinné politiky;
Plán rozvoje sociálních služeb;
Attachment;
Lepší podoba webových stránek města;
Včasný záchyt patologických jevů (včasná pomoc rodině);
Lepší využití potenciálu Radničního zpravodaje;
Volby;
Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními,
psychology a speciálními pedagogy.
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Přehled cílů a opatření:

Popis cíle a opatření:

Cíl 5.1

Podpora funkčních rodin

Cíl 5.1

Podpora funkčních rodin

Opatření vedoucí k naplnění cíle

5.1.1 Attachment – podpora a spolupráce na projektu Na počátku záleží

Popis a zdůvodnění cíle

Hlavním cílem je podpora služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter.
Služby mají posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat
rodiny v péči o děti a při slaďování práce a rodiny, napomáhat při předcházení a řešení
krizových situací v rodině včetně domácího násilí, týrání a zneužívání dětí.

Opatření vedoucí k naplnění cíle

5.1.1 Attachment – podpora a spolupráce na projektu Na počátku záleží

Popis opatření

Projekt je vytvořen za účelem poukázání na důležitost citové vazby mezi rodičem
a dítětem. Základem projektu je šest natočených spotů, které svým zpracováním ukazují
různé situace, kterým je dítě v rodině vystavováno. Cílem projektu má být ukázat dětem
„zdravý“ pohled na rodinu a její fungování.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

Realizace projektu bude probíhat ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou
Pardubice a Poradnou pro rodinu Pardubického kraje formou moderovaných interaktivních besed pro žáky pátých tříd pardubických ZŠ. Dále je plánovaná pokračující provazba na žáky šestých ročníků, spolupráce se školními psychology, uspořádání odborné
konference, workshopy.

Předpokládaný termín realizace

Po celou dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

•
•
•
•
•

Realizátoři

Statutární město Pardubice, Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice, Poradna pro
rodinu Pardubického kraje.

5.1.2 Podpora rodinných center
Cíl 5.2

Zajistit podporu a pomoc ohroženým rodinám

Opatření vedoucí k naplnění cíle

5.2.1 Podpora rodin s dětmi se zdravotním postižením nebo s nepříznivým zdravotním stavem a se speciálními potřebami
5.2.2 Podpora rodin ohrožených domácím násilím
5.2.3 Podpora rodin ohrožených sociálně patologickými jevy a chudobou
5.2.4 Podpora náhradní rodinné péče
5.2.5 Zachování případně rozvoj služeb poskytujících podporu rodinám nacházejících
se v konfliktním rozchodu

Cíl 5.3
Opatření vedoucí k naplnění cíle

Zajistit podporu služeb poskytovaných rodinám dětí s život ohrožujícím či limitujícím
onemocněním
5.3.1 Podpora domácí paliativní péče s přechodem do režimu mobilní specializované
paliativní péče
5.3.2 Osvěta v oblasti paliativní péče
5.3.3 Depistáž

Moderované interaktivní besedy – časový rozsah jedné besedy 90 minut;
Plánovaný počet žáků – 1 139 zúčastněných;
Mediální šíření projektu;
Vznik webových stránek;
Uspořádání odborné konference, workshopů.

5.3.4 Podpora a rozvoj stávající respitní, stacionární péče a krizových lůžek

Předpokládané zdroje financování Statutární město Pardubice, sponzoři.

5.3.5 Podpora pečujících rodin

Opatření vedoucí k naplnění cíle

5.1.2 Podpora rodinných center

Popis opatření

Rodinná centra slouží zejména osobám na rodičovské dovolené a ostatním rodinným
příslušníkům k setkávání a aktivnímu trávení volného času, poskytují dětem možnost
navazovat první sociální kontakty.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•
•
•
•

Předpokládaný termín realizace

Po dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

•

Realizátoři

Statutární město Pardubice, rodinná centra.

Aktivní trávení volného času, výměna zkušeností;
Podpora rozvoje komunikace a sociální a emoční inteligence;
Posilování mezigeneračních vztahů;
Odborná podpora a pomoc osobám na rodičovské dovolené.

Zřízení nového samostatného dotačního programu v rámci odboru sociálních věcí
– Program podpory rodinných center.

Předpokládané zdroje financování Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, případně další zdroje realizátora.
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Popis cíle a opatření:

Popis cíle a opatření:

Cíl 5.2

Zajistit podporu a pomoc ohroženým rodinám

Opatření vedoucí k naplnění cíle

5.2.3 Podpora rodin ohrožených sociálně patologickými jevy a chudobou

Popis a zdůvodnění cíle

Rodiny, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci (rodiny s dětmi se zdravotním
hendikepem, rodiny ohrožené domácím násilím, chudobou, konfliktním rozvodem apod.)
potřebují včasnou a dostupnou pomoc, aby nedošlo k ohrožení dětí nebo jejich odebrání.
Podpůrnou síť, která může takové rodiny zachytit, tvoří mimo jiné i nestátní neziskové
organizace zabývající se touto cílovou skupinou.

Popis opatření

Opatření vedoucí k naplnění cíle

5.2.1 Podpora rodin s dětmi se zdravotním postižením nebo s nepříznivým zdravotním stavem a se speciálními potřebami

Podpora služeb pro rodiny s dětmi v obtížné životní situaci, která ohrožuje dítě a kterou
rodiče nejsou schopni vyřešit vlastními silami. Dále se jedná o podporu služeb pro rodiče,
jejichž děti jsou umístěny v ústavní péči nebo jsou odebráním dítěte ohroženi. Posílení
kompetencí rodiny směrem k plnění jejích funkcí tak, aby se pokračovalo ve snižování
počtu dětí, které by musely být z rodiny odebrány. Podpora rodin s dětmi se zdravotním
postižením nebo ohroženým vývojem umístěných v ústavní péči jen z důvodů, že rodiče
jejich péči a výchovu nezvládají.

Popis opatření

Realizace terénních a ambulantních služeb pro podporu rodin s dětmi se zdravotním
postižením nebo ohroženým vývojem v důsledku nepříznivého zdravotního stavu
(například děti s PAS, mentálním, tělesným, smyslovým a kombinovaným postižením
a nerovnoměrným vývojem) v odpovídající kapacitě a kvalitě. Zajištění nabídky volnočasových aktivit a vzdělávání rodičů v problematice péče o děti se speciálními potřebami.
Spolupráce všech subjektů v systému péče o dítě.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•
•
•

Předpokládaný termín realizace

Po celou dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Včasné zachycení případů dětí ohrožených sociální exkluzí, které předpokládá spolupráci
při řešení problémů v oblasti mezi nestátními neziskovými organizacemi a oddělením
sociálně-právní ochrany dětí a práci s rodinou v období před případným nařízením ústavní výchovy, v období umístění dítěte mimo rodinu a v období po návratu dítěte do rodiny.

Realizátoři

Oblastní charita Pardubice, Amalthea z.s., energeia o.p.s, DaR - centrum pro dítě a rodinu, o.p.s., statutární město Pardubice, participující organizace, Úřad práce, Dětské centrum Veská, OSPOD.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•
•
•
•
•
•

Včasná pomoc a podpora rodinám;
Snížení negativního vlivu postižení dítěte nebo ohrožení jeho vývoje na rodinu
a prostředí, ve kterém vyrůstá;
Zvýšení vývojové úrovně dítěte v oblastech, které jsou již postiženy nebo ohroženy;
Zefektivnění poskytování služeb v oblasti péče o dítě;
Podpora informovanosti a rodičovských kompetencí;
Poradenství a podpora rodinám při řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Předpokládaný termín realizace

Po dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Počet uživatelů: 50–80.

Realizátoři

Rodinné Integrační Centrum z.s., Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s., statutární
město Pardubice.

Snížení rizika ztráty bydlení;
Snížení rizik odebírání dětí z rodin;
Snížení trestné činnosti v rodině.

Předpokládané zdroje financování Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, případně další zdroje realizátora.
Opatření vedoucí k naplnění cíle

5.2.4 Podpora náhradní rodinné péče (NRP)

Popis opatření

Náhradní rodinná péče (adopce/osvojení, pěstounská péče, opatrovnictví, poručnictví)
je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů
vychovávány ve své původní rodině. O dítě pečuje jiný člověk než vlastní rodič, avšak
v rodině. V rámci tohoto opatření budou podporovány organizace, které se podílejí
na osvětě a propagaci pěstounství, budou iniciovány změny v koncepci práce v oblasti
NRP, budou vyhledáváni a připravováni pěstouni, kteří by byli připraveni přijmout
vícečetné sourozenecké skupiny, starší děti a děti zdravotně znevýhodněné. Pokračování ve spolupráci neziskových organizací a odboru sociálních věcí MmP. Toto opatření
zahrnuje i sociální, psychologické, právní poradenství, asistenční program v rodinách,
setkávání pěstounských rodin, doprovázení, supervize v rodinách, krizovou intervenci,
svépomocné skupiny.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•

Včasná eliminace nebo zmírnění dopadu násilných incidentů. Poskytnutí sociálně právního poradenství a psychologické pomoci osobám ohroženým domácím násilím zaměřená na zvýšení sebevědomí a sebepřijetí. Až 80 % případů domácího násilí se týká dětí
– odborná psychologická pomoc pro děti, podpora rodičovských kompetencí. Domácí
násilí je fenomén, který se prolíná i do mezigeneračních vztahů - terapeutická a psychologická pomoc pro osoby, které se dopouštějí násilí v blízkých vztazích, podpora celého
rodinného systému zasaženého domácím násilím. Nastavení zdravých vztahů v rodině
a zabránění přenosu negativních vzorců chování.

Předpokládaný termín realizace

Po celou dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Posílit význam pěstounství zvýšenou propagací a osvětou mezi veřejností.

Předpokládaný termín realizace

Po celou dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Realizátoři

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Dle potřeb cílové skupiny. V tuto chvíli nelze kvalifikovaně odhadnout.

Amalthea z.s., OSPOD, Poradna pro rodinu Pardubického kraje, Oblastní charita
Pardubice, DaR - centrum pro dítě a rodinu, o.p.s., statutární město Pardubice,
Pardubický kraj, ostatní participující organizace.

Realizátoři

SKP-CENTRUM o.p.s. – Intervenční centrum, OSPOD, Dětské centrum Veská, Nemocnice
Pardubického kraje a.s. – Pardubická nemocnice.

Předpokládané zdroje financování Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, případně další zdroje realizátora.
Opatření vedoucí k naplnění cíle

5.2.2 Podpora rodin ohrožených domácím násilím

Popis opatření

Domácím násilím rozumíme týrání (násilné jednání), ke kterému dochází mezi blízkými
osobami žijícími v jedné domácnosti. Nemusí se vždy jednat o viditelné fyzické násilí,
mnohdy je týraná osoba vystavena psychickému, emociálnímu, sexuálnímu či ekonomickému násilí. Cílem tohoto opatření je komplexní a systémová depistáž a pomoc takto
ohrožené rodině prostřednictvím služeb, které s touto cílovou skupinou pracují.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•

Usnadnění role pěstounů, zefektivnění práce s náhradními rodinami, zvýšení zájmu
o pěstounství, zvýšení odbornosti pěstounů;
Rozvoj profesionální pěstounské péče - pěstounská rodina na přechodnou dobu
je zapojena do systému sociálních služeb ve městě Pardubice pro ohrožené děti,
spolupracuje s OSPOD, soudy a využívá odborné služby a doprovod neziskových
organizací působících v této oblasti.

Předpokládané zdroje financování Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, případně další zdroje realizátora.

Předpokládané zdroje financování Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, případně další zdroje realizátora.
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Popis cíle a opatření:

Popis cíle a opatření:

Opatření vedoucí k naplnění cíle

5.2.5 Zachování případně rozvoj služeb poskytujících podporu rodinám nacházejících se v konfliktním rozchodu

Popis opatření

Rozchod rodičů je mnohdy jediným východiskem pro vyřešení krizové rodinné situace. Pracovníci OSPOD stále častěji řeší nárůst konfliktních rozchodů, které mohou nezvratně poškodit psychosociální vývoj dítěte. Dítě získává v důsledku této zkušenosti negativní vzorce
chování, které ho mohou ovlivnit v průběhu vývoje až do dospělosti. S konfliktními rozchody
se setkávají i pracovníci neziskových organizací. Z tohoto důvodu je stěžejní podpora stávajících odborných služeb poskytujících podporu rodinám, které se nachází v tíživé životní situaci
vlivem konfliktního rozchodu. Neziskové organizace se v současné době snaží reagovat na
chybějící služby v systému podpory rodiny. Pracovníci OSPOD a pracovníci NNO identifikovali
v rámci města Pardubic chybějící bezplatné služby-asistovaný kontakt a krizová intervence.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•
•
•

Možnost využít pomoc odborných služeb;
Snížení rizik spojených s psychologickými, behaviorálními a psychosomatickými
problémy;
Posílení vzájemného vztahu mezi rodičem a dítětem v rámci zachování a budování
citové vazby.

Předpokládaný termín realizace

Po celou dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Podpora stávajících odborných služeb poskytujících podporu rodinám, které se nachází
v tíživé životní situaci vlivem konfliktního rozchodu.

Realizátoři

OSPOD, Amalthea z.s., DaR – Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s., SKP-CENTRUM, o.p.s.
– Intervenční centrum, Oblastní charita Pardubice, Probační a mediační služba ČR, Poradna pro rodinu Pardubického kraje, statutární město Pardubice, participující organizace.

Opatření vedoucí k naplnění cíle

5.3.2 Osvěta v oblasti paliativní péče

Popis opatření

Cílem je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s tématem paliativní péče. Z tohoto
důvodu jsou v plánu realizace vzdělávacích akcí, jako např. zapojení do celorepublikových
aktivit typu Zapalme svíčku, Papučový den apod.
Součástí opatření je i zjišťování úrovně informovanosti o dětské paliativní péči na Pardubicku.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•

Předpokládaný termín realizace

Po celou dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

•
•

Realizátoři
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Zajistit podporu služeb poskytovaných rodinám dětí s život ohrožujícím či limitujícím
onemocněním

Popis a zdůvodnění cíle

Péče o dítě s život limitujícím či ohrožujícím onemocněním bývá pro rodiny velmi fyzicky
i psychicky vyčerpávající. Mimo to musí řešit i péči o domácnost či svou ekonomickou
situaci. Většinou veškerou svoji pozornost věnuje rodina dítěti s onemocněním a často
nezbývá čas na zdravé sourozence, budování a upevňování partnerského vztahu, běžné
setkávání v rámci širší rodiny a osob blízkých apod. Pečující nemívají čas sami na sebe a
vlastní potřebu odpočinku. V současné době není na území Pardubic (ani Pardubického
kraje) dostatečná nabídka péče a podpory pro tyto rodiny. Smyslem je zajistit rodinám
podporu a provázení v péči o dítě v domácím prostředí se zachováním kvality jeho života.

Opatření vedoucí k naplnění cíle

5.3.1 Podpora a rozvoj stávající domácí paliativní péče s přechodem do režimu
mobilní specializované paliativní péče

Popis opatření

Rozšíření stávající kapacity domácí dětské paliativní péče navýšením počtu zdravotních
sester, rozšířením týmu o lékaře s atestací dětské paliativní péče. Mobilní specializovaná paliativní péče bude poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu multidisciplinárním týmem skládajícím
se z lékaře s atestací paliativní medicína, zdravotních sester, sociálních pracovníků, psychologa,
duchovního, ergoterapeuta, fyzioterapeutů aj. Součástí je i pozůstalostní péče o rodinu.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•

Předpokládaný termín realizace

Po celou dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Rodina zvládá pečovat o své dítě v domácím prostředí a zároveň i dítě může být doma
ve svém přirozeném prostředí.

Realizátoři

energeia o.p.s.

•
•

Předpokladem je realizace ankety/dotazníkového šetření (r. 2021) a srovnávacího šetření
a dat o informovanosti (r. 2024), dále realizace 2-3 workshopů či konferencí na téma
dětské paliativní péče;
Zpracování tiskových a elektronických materiálů.

energeia o.p.s., Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Pardubická nemocnice, Univerzita
Pardubice, školská zařízení, Středisko rané péče v Pardubicích, o.p.s., Rodinné Integrační
Centrum z.s., Dětské centrum Veská, další spolupracující subjekty.

Předpokládané zdroje financování Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, případně další zdroje realizátora.
Opatření vedoucí k naplnění cíle

5.3.3 Depistáž

Popis opatření

Pro předání informací a poskytnutí pomoci při kontaktování poskytovatelů je nezbytné
cílené a včasné vyhledávání rodin s dětmi s život ohrožujícím či život limitujícím onemocněním.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

Rodiny, které se ocitly nebo v blízké době ocitnou v situaci, kdy budou paliativní péči
potřebovat, získají konkrétní informace a nabídku pomoci včetně podpory při
kontaktování poskytovatelů paliativní péče.

Předpokládaný termín realizace

Po celou dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Včasná podpora a poskytnutí informací rodinám s dětmi s život ohrožujícím či život
limitujícím onemocněním.

Realizátoři

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice, pediatři, odborná pracoviště
- ambulance, státní správa, energeia o.p.s., Dětské centrum Veská.

Předpokládané zdroje financování Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, případně další zdroje realizátora.
Cíl 5.3

Rodiny, odborná i laická veřejnost je informovaná o možnosti a dostupnosti paliativní péče.

Předpokládané zdroje financování Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, případně další zdroje realizátora.

Rodiny s dětmi čerpají paliativní péči v potřebném rozsahu a v době kdy to potřebují
(časová a kapacitní dostupnost);
Možnost zkrácení potřebné doby hospitalizace dětského pacienta a jejímu předcházení;
Možnost volby dochovat dítě v domácím prostředí, podpora v období truchlení.

Předpokládané zdroje financování Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, zdravotní pojišťovny, případně další
zdroje realizátora.
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Popis cíle a opatření:
Opatření vedoucí k naplnění cíle

5.3.4 Podpora a rozvoj stávající respitní, stacionární péče a krizových lůžek

Popis opatření

Cílem je navýšení personální kapacity pro respitní péči v domácím prostředí - zajištění
péče přímo v sociálním prostředí dítěte v časovém rozsahu až 2x4 hodiny týdně, přičemž současný stav je 4 hodiny/návštěvy týdně. Dále zajištění respitní péče v pobytovém
zařízení poskytující zdravotní služby, podpora vzniku denní stacionární péče a zajištění
krizových lůžek.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

Pečující rodina má možnost:
•
v případě využití respitní péče pobytové - odpočinout si, načerpat síly pro další pečování,
zrealizovat aktivity, které by jinak realizovat nemohla – např. dovolená;
•
v případě využití respitní péče terénní - možnost zařízení osobních záležitostí, krátkého
odpočinku, prostoru pro ostatní členy rodiny;
•
v případě využití stacionární péče - zapojit se do běžného života - chodit do práce, využívat
volnočasové aktivity, aj;
•
v případě krizových lůžek - zajištění péče, kdy v náhlých situacích nemůže rodina zajistit
péči sama (úraz/nemoc či jiný výpadek pečující osoby).

Předpokládaný termín realizace

Po celou dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Dle potřeb cílové skupiny. V tuto chvíli nelze kvalifikovaně odhadnout.

Realizátoři

Dětské centrum Veská, energeia o.p.s.

Předpokládané zdroje financování Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, případně další zdroje realizátora.
Opatření vedoucí k naplnění cíle

5.3.5 Podpora pečujících rodin

Popis opatření

Toto opatření je zaměřeno jak na hlavní pečující, tak další osoby, které se na péči podílejí,
jako např. prarodiče, sourozenci a další blízké osoby. Podpora vzniku svépomocných skupin
a realizace vzdělávacích akcí pro pečující se zajištěním péče o jejich děti.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•

Předpokládaný termín realizace

Po celou dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Dle potřeb cílové skupiny. V tuto chvíli nelze kvalifikovaně odhadnout.

Realizátoři

energeia o.p.s.

•

Kompenzace pečujících v dlouhodobě náročné situaci (sdílení, psychická podpora),
propojení osob s podobnými zkušenostmi;
Podpora vzniku svépomocných skupin dlouhodobě pečujících, pozůstalostních rodin,
sourozenců.

Předpokládané zdroje financování Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, případně další zdroje realizátora.
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Přehled cílů a opatření:
Cíl 7.1

Udržení a rozvoj sítě sociálních a souvisejících služeb, která je v souladu s regionálními specifiky, požadavky zadavatele, možnostmi poskytovatelů a potřeb uživatelů

Opatření vedoucí k naplnění cíle

7.1.1 Zachování a případně rozvoj sítě sociálních služeb v Pardubicích
7.1.2 Zachování a případně rozvoj ostatních tzv. souvisejících služeb v Pardubicích
7.1.3 Podpora dostupnosti a zvyšování kvality sociálních služeb
7.1.4 Nastavení efektivního financování pro udržení a rozvoj sítě sociálních a souvisejících služeb
7.1.5 Podpora informovanosti o nabídce sociálních služeb a souvisejících aktivit
ve městě

Cíle a opatření společná pro všechny pracovní skupiny
Charakteristika cílové skupiny
Jedná se o témata, která jsou společná pro dvě a více pracovních
skupin a které se zároveň budou na jejich plnění podílet. Předpokládané zdroje financování jednotlivých opatření budou upřesněny při
jejich realizaci v závislosti na možnostech realizátora.

Cíl 7.2

Plánování sociálních a souvisejících služeb ve městě Pardubice

Opatření vedoucí k naplnění cíle

7.2.1 Zachování procesu Komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb

Cíl 7.3

Podpora dobrovolnictví na území města

Opatření vedoucí k naplnění cíle

7.3.1 Podpora a propagace dobrovolnických aktivit v rámci sociálních služeb

Cíl 7.4

Naplnění Strategie bydlení pro město Pardubice

Opatření vedoucí k naplnění cíle

7.4.1 Naplňování tematické oblasti 3 Strategie – Sociální prostředí a sociální bydlení

Popis cíle a opatření:
Cíl 7.1

Udržení a rozvoj sítě sociálních a souvisejících služeb, která je v souladu s regionálními specifiky, požadavky zadavatele, možnostmi poskytovatelů a potřeb uživatelů

Popis a zdůvodnění cíle

V souladu s regionální sociální politikou a procesem komunitního plánování je na
území města vytvořena fungující síť sociálních služeb poskytovaných dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a služeb souvisejících
(neregistrovaných), které vhodně doplňují služby registrované dle výše uvedeného
zákona. Aktuálně tyto služby zajišťuje optimální počet poskytovatelů, jejichž činnost
je systematická a efektivní a je zaměřena na všechny cílové skupiny obyvatel města.

Opatření vedoucí k naplnění cíle

7.1.1 Zachování a případně rozvoj sítě sociálních služeb v Pardubicích

Popis opatření

Každé území má svá místní, materiální, lidská a finanční specifika. Tato specifika reflektují
a zároveň formují tzv. lokální síť registrovaných sociálních služeb, které v potřebné
a v praxi ověřitelné kvalitě a kvantitě pomáhají obyvatelům s řešením jejich nepříznivé
sociální situace. Ve městě Pardubice poskytuje své služby široké spektrum poskytovatelů
sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k demografickému vývoji (stárnutí populace,
migrace) je nutné tuto síť průběžně monitorovat a v případě potřeby aktualizovat.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

Na území města je nastavena kvalitní síť sociálních služeb, která odpovídá místním specifikům, její podoba a potřeba je v praxi ověřená.

Předpokládaný termín realizace

Po celou dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Každý zájemce o sociální službu by měl mít možnost vybrat si takovou sociální službu,
která je pro něj nejoptimálnější (místní, časová i finanční dostupnost).

Realizátoři

Pracovní skupiny komunitního plánování, statutární město Pardubice, Pardubický kraj
a další subjekty.

Předpokládané zdroje financování Statutární město Pardubice, Pardubický kraj a další subjekty.
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Popis cíle a opatření:

Popis cíle a opatření:

Opatření vedoucí k naplnění cíle

7.1.2 Zachování a případně rozvoj ostatních tzv. souvisejících služeb v Pardubicích

Popis opatření

Kromě služeb, které jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, jsou na území města poskytovány i tzv. související služby.
Tyto služby nejsou upraveny výše uvedeným zákonem, ale pro jednotlivé cílové skupiny
jsou významné a mnohdy nenahraditelné. Jedná se především o volnočasové aktivity,
mateřská centra, poradenství, různé svépomocné skupiny, služby zdravotního charakteru, ozdravné pobyty, půjčovny kompenzačních pomůcek, sociální šatník, dobrovolnické
aktivity, služby v oblasti dopravy pro handicapované a další.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

Na území města je vytvořen komplex souvisejících služeb, který odpovídá místním
specifikům, vhodně doplňuje služby registrované a tyto služby jsou přístupné široké
veřejnosti. Obdobně jako u opatření 7.1.1 je nutné tyto služby a potřeby pomocí pracovních skupin průběžně monitorovat, vyhodnocovat a v případě potřeby rozšiřovat.

Předpokládaný termín realizace

Po celou dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Fungující komplex souvisejících služeb.

Realizátoři

Pracovní skupiny komunitního plánování, statutární město Pardubice, Pardubický kraj
a další subjekty.

Předpokládané zdroje financování Statutární město Pardubice, Pardubický kraj a další subjekty.
Opatření vedoucí k naplnění cíle

7.1.3 Podpora dostupnosti a zvyšování kvality sociálních služeb

Popis opatření

V sociálních službách lze dlouhodobě pozorovat odliv odborných pracovníků. S tím
je spojené riziko možného zhoršení kvality poskytovaných služeb. V důsledku nedostatku nebo přetížení kvalifikovaného personálu v oblasti dlouhodobé péče, spolu s nedostatečným finančním ohodnocením a materiálním vybavením, to může vést k problému
zajištění kvalitní a kvalifikované péče a služeb pro osoby všech cílových skupin.

PPředpokládané dopady opatření •
na cílovou skupinu
•

Na území města existuje kvalitní a dostupná síť sociálních a souvisejících služeb pro
všechny cílové skupiny;
Uspokojení všech osob v nepříznivé sociální situaci zajištěním sociální pomoci.

7.1.4 Nastavení efektivního financování pro udržení a rozvoj sítě sociálních a souvisejících služeb

Popis opatření

V návaznosti na předchozí Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb města Pardubic pro roky 2017-2020 (opatření č. 7.1.2) došlo v letech 2019-2020 k pilotnímu zavedení
víceletého (dvouletého) financování sociálních a souvisejících služeb. Cílem jeho zavedení je zajistit poskytovatelům ekonomickou jistotu a stabilitu při plánování a poskytování
sociálních služeb v delším časovém horizontu. Na straně zadavatele je snaha přerozdělovat finanční prostředky poskytovatelům maximálně efektivně a hospodárně, případně si
určit priority pro některé druhy sociálních služeb.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•
•
•

Zajištění finanční stability a jistoty, snížení administrativní zátěže poskytovatelům;
Stanovení okruhů služeb, které budou mít na svou podporu předem alokovanou
finanční částku;
Pomoc s financováním služeb v prvním čtvrtletí každého roku, kdy jsou poskytovatelé
zcela bez dotací a mnohdy jsou existenčně ohroženi.

Předpokládaný termín realizace

Po celou dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Budou nastaveny optimální procesy pro financování sociálních a souvisejících služeb ve
městě.

Realizátoři

Statutární město Pardubice.

Předpokládané zdroje financování Statutární město Pardubice.
Opatření vedoucí k naplnění cíle

7.1.5 Podpora informovanosti o nabídce sociálních služeb a souvisejících aktivit ve
městě

Popis opatření

Cílem tohoto opatření je zvýšit povědomí široké veřejnosti o komplexní nabídce
sociálních a souvisejících služeb poskytovaným občanům na území města. Dostatek
informací a jejich včasnost významným způsobem napomáhá řešení nepříznivé sociální
situace klienta.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•
•

Zvýšení informovanosti veřejnosti o sociálních službách;
Rozšíření propagace poskytovatelů služeb.

Předpokládaný termín realizace

Po celou dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládaný termín realizace

Po celou dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Zajištění adekvátní sociální pomoci pro všechny osoby v nepříznivé sociální situaci.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

•
•
•

Realizátoři

Pracovní skupiny komunitního plánování, statutární město Pardubice, Pardubický kraj a další
subjekty.

Realizátoři

Statutární město Pardubice, pracovní skupiny KPSS.

Předpokládané zdroje financování Statutární město Pardubice, Pardubický kraj a další subjekty.
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Opatření vedoucí k naplnění cíle

Veletrh sociálních služeb, Kroky bez násilí;
Informace v Radničním zpravodaji, na webu města, na Facebooku města;
Akce poskytovatelů – dny otevřených dveří apod.

Předpokládané zdroje financování Statutární město Pardubice.
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Popis cíle a opatření:

Popis cíle a opatření:

Cíl 7.2

Plánování sociálních a souvisejících služeb ve městě Pardubice

Cíl 7.4

Naplnění Strategie bydlení pro město Pardubice

Popis a zdůvodnění cíle

Zákon o sociálních službách popisuje úlohu základních územních samosprávných celků (obcí)
a vyšších územních samosprávných celků (krajů) při zajišťování sociálních služeb. Obec není
povinna zpracovávat a realizovat „střednědobý plán rozvoje sociálních služeb“, ovšem dle
§ 94 zákona o sociálních službách je jí tato možnost dána, a to ve spolupráci s krajem,
poskytovateli sociálních služeb a jejich uživateli. Významným pomocníkem je proces
Komunitního plánování.

Popis a zdůvodnění cíle

Smyslem Strategie bydlení pro město Pardubice je identifikace kritických míst v oblasti
bydlení ve městě s navrženými kroky, které umožní tento sektor rozvíjet. Strategie bydlení jako koncepční materiál byla přijata orgány města a je rozčleněna do tří tematických
okruhů. Zahrnuje jak nabídku obecního bydlení a sociálního bydlení, tak i širší vztahy
a formování urbanistické struktury města.

Opatření vedoucí k naplnění cíle

7.2.1 Zachování procesu Komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb

Opatření vedoucí k naplnění cíle

7.4.1 Naplňování tematické oblasti 3 Strategie – Sociální prostředí a sociální bydlení

Popis opatření

Plánování sociálních služeb metodou Komunitního plánování je v Pardubicích realizováno již od roku 2006. Pro mapování potřeb občanů města a pro rozvoj a zkvalitnění služeb
je i nadále důležité v tomto procesu pokračovat.

Popis opatření

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

Obec na svém území monitoruje požadavky, díky čemuž je schopna zajistit efektivní rozvoj
sítě sociálních služeb vč. finanční podpory. Plánování má zajistit dostupnost a dostatečnou
nabídku služeb a zahrnout do procesu všechny zainteresované subjekty, čemuž napomáhá
i zvyšující se počet členů jednotlivých pracovních skupin.

Tematická oblast 3 Strategie bydlení je členěna do pěti opatření. Každé z těchto opatření se
věnuje jedné z nejvíce ohrožených cílových skupin. Mezi hlavní nástroje řešení definovaných
problémů a potřeb patří tzv. krizové, sociální a dostupné bydlení. Společným jmenovatelem
všech v budoucnu úspěšně realizovaných opatření je nezbytná synergie nástrojů bydlení
a sociálních (případně dalších návazných) služeb.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•

Předpokládaný termín realizace

Po celou dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Funkční proces Komunitního plánování.

Realizátoři

Statutární město Pardubice, pracovní skupiny KPSS, další spolupracující organizace.

•
•

Předpokládané zdroje financování Statutární město Pardubice.

•

Opatření v oblasti: Bydlení a život osob v nouzi
(rychlé a účinné řešení akutní bytové nouze v obtížných životních situacích prostřednictvím sítě rozličných forem krizového bydlení (městské ubytovny, krizové pokoje) a sociálních služeb (azylové domy, noclehárny) s návazností na přesun osob do dalších forem
bydlení - sociální byty, běžné bydlení);
Opatření v oblasti: Bydlení a život sociálně slabých obyvatel
(dlouhodobé řešení bytové problematiky bydlení sociálně slabých obyvatel
prostřednictvím sociálního a dostupného bydlení);
Opatření v oblasti: Bydlení a život osob se zdravotním hendikepem
(dlouhodobé řešení bytové problematiky osob se zdravotním hendikepem
prostřednictvím kombinace bezbariérového dostupného bydlení, chráněného bydlení
a částečně sociálního bydlení);
Opatření v oblasti: Bydlení a život seniorů
(dlouhodobé řešení bytové problematiky seniorů prostřednictvím kombinace
bezbariérového dostupného bydlení a částečně sociálního bydlení);
Opatření v oblasti: Bydlení a život dočasných pracovních sil.

Cíl 7.3

Podpora dobrovolnictví na území města

Popis a zdůvodnění cíle

Dobrovolnictví je záměrná, svobodně zvolená činnost ve prospěch jiných bez nároků na
finanční odměnu a tvoří nezanedbatelnou součást sociálních aktivit. Je výrazem lidské
solidarity a sounáležitosti a dobrovolníkům poskytuje pocit uspokojení a seberealizace.

Předpokládaný termín realizace

Po celou dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Opatření vedoucí k naplnění cíle

7.3.1 Podpora a propagace dobrovolnických aktivit v rámci sociálních služeb

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Naplňování akčních plánů a celé Strategie bydlení pro město Pardubice.

Popis opatření

Podpora a rozvoj dobrovolnických aktivit a využití dobrovolníků jako doplněk profesionálů
napříč širokým spektrem sociálních a souvisejících služeb.

Realizátoři

Statutární město Pardubice.

Předpokládané dopady opatření
na cílovou skupinu

•
•

Předpokládaný termín realizace

Po celou dobu platnosti KPSS 2021-2025.

Předpokládané výstupy /počet
uživatelů z Pardubic/rok

Dle potřeb cílové skupiny. V tuto chvíli nelze kvalifikovaně odhadnout.

Realizátoři

Nestátní neziskové organizace.

Vyšší podíl dobrovolníků v sociálních službách, zkvalitnění poskytovaných služeb;
Zvýšení informovanosti široké veřejnosti o činnosti a nabídce dobrovolnických center.

•

Předpokládané zdroje financování Statutární město Pardubice.

Předpokládané zdroje financování Statutární město Pardubice, Pardubický kraj.
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