
ŽIJEME DOSTUPNÝMI SOCIÁLNÍMI A SOUVISEJÍCÍMI 
ZDRAVOTNÍMI SLUŽBAMI

Co již pro sociální a související zdravotní služby děláme?
    Modernizovali jsme služby v našich domovech pro seniory za desítky milionů korun včetně nové kuchyně 

za více než 44 milionů korun. 

    Připravili jsme návrh stavby domova pro seniory s cenově dostupnými službami ve Štrossově ulici.

    Zavedli jsme víceleté financování sociálních a  souvisejících zdravotních služeb z  rozpočtu města. 
Poskytovatelé tak mohou lépe plánovat péči.

    Prosadili jsme navýšení finanční podpory přímé péče v terénních službách, aby lidé mohli zůstat doma. 
Podpořeno bylo 24 000 hodin pečovatelské služby a 42 000 hodin osobní asistence.

    Více než 250 000 najetými kilometry obsloužil náš projekt Senior taxi při téměř 40 000 jízdách potřebné 
seniory a lidi s hendikepem.

    Sociální služby města Pardubic jsme udělali nejen kvalitnější, ale i ekologičtější. Od září 2022 jsme 
s pomocí dotací obnovili více než polovinu vozového parku pečovatelské služby Sociálních služeb 
města Pardubic. Deset nových elektromobilů je již v  provozu, další čtyři přibudou v  prosinci 
letošního roku.

    Pro poskytovatele sociální a  domácí péče jsme ve městě vyhradili parkovací místa. Ve snaze 
usnadnit zaměstnancům sociálních služeb jejich práci se seniory hendikepovanými město rozhodlo 
umístit ve vybraných lokalitách dopravní značení, které informuje o stání vyhrazeném pro tyto 
účely.

    Máme hotový návrh stavby Centra SMYSL pro lidi se zrakovým a sluchovým hendikepem a také návrh 
kontejnerové stavby v  průmyslovém areálu Jana Palacha, která bude sloužit jako azylový dům pro 
muže, noclehárna a nízkoprahové denní centrum.

    Navýšili jsme podporu domácí hospicové a paliativní péči.

    Zajistili jsme včasnou a  preventivní lékařskou péči lidem bez domova nebo ohroženým sociálním 
vyloučením, čímž chráníme zdraví většinové společnosti.

    Zavedli jsme preventivní programy k podpoře zdraví našich dětí. Děti v mateřských školách procházejí 
zrakovým screeningem, který u  nich včas zachytí oční vady. Naši školáci zase procházejí projektem 
Zdravá dětská noha, díky kterému lze předejít mnoha ortopedickým problémům. Odborníci každoročně 
vyšetřují chodidla zhruba tisícovce prvňáčků.  

    Pardubické krajské nemocnici jsme pomohli s pořízením přístrojového vybavení za miliony korun.

    Pomáháme těm, kteří nás chrání, když je potřeba. Prosadili jsme dotační titul města na podporu činnosti 
a vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů.

    Finančně jsme podpořili výstavbu Centra duševního zdraví v Polabinách a podporujeme i jeho provoz.

    Díky Komisi pro bezbariérovost složené z odborníků systematicky mapujeme a odstraňujeme bariéry ve 
veřejném prostoru a veřejných budovách. 

Konkrétní kroky Žijeme Pardubice pro dostupné sociální  
a související zdravotní služby

    Garantujeme dostupnost potřebných sociálních a zdravotních služeb našim občanům na území města. 
Budeme pokračovat v  námi nastaveném stabilním a  dvouletém financování poskytovatelů sociálních 
služeb pro handicapované, seniory, rodiny, ohroženou mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením. 
Sociální a sociálně-zdravotnické služby budeme koncepčně rozvíjet v souladu se schváleným Komunitním 
plánem rozvoje sociálních a souvisejících služeb.



    Dotáhneme námi připravovaný projekt a návrh stavby nového Centra SMYSL v Bělehradské ulici. Díky 
němu zlepšíme a  dostaneme na jedno místo všechny potřebné služby pro osoby se zrakovým nebo 
sluchovým postižením a jejich rodiny. Nového zázemí se dočká i středisko rané péče pro nejmenší děti 
s hendikepem.

    Dokončíme přípravu výstavby nového městského domova pro seniory ve Štrossově ulici s  cenově 
dostupnými lůžky a kvalitní péčí o seniory.

    Podpoříme rozvoj sociálních služeb pro důstojné stáří, aby senioři mohli co nejdéle žít v  domácím 
prostředí – pečovatelská služba, domácí hospicová péče, respitní péče, denní stacionáře apod.

    Aktivní stárnutí je pro nás samozřejmost. Garantujeme rozsah a rozvoj činností Seniorcentra, aktivit 
klubů seniorů v jednotlivých částech města v městských nebytových prostorách.

    Postaráme se o  nejslabší. Za efektivní peníze prostřednictvím kontejnerové stavby otevřeme nový 
azylový dům, noclehárny a  nízkoprahové denní centrum s  ordinací uvnitř průmyslového areálu Jana 
Palacha. Stávající objekt v Milheimově ulici bude sloužit standardnímu bydlení.

    Klademe důraz také na prevenci, proto rozšíříme aktivní sociální práce v terénu v rizikových lokalitách 
města.

    Budeme pokračovat v  námi zavedené službě Senior taxi. V  případě potřeby navýšíme rozsah služby 
s garancí ceny 25 korun pro seniory a doprovod za jednu jízdu. 

    I  lidé s hendikepem mohou být v Pardubicích úspěšní v práci. Budeme pokračovat v podpoře rozvoje 
a  inovací nových a  existujících sociálních podniků. Podpoříme také zaměstnavatele zaměstnávající 
osoby s hendikepem.

    Pokusíme se odstranit co největší počet bariér v přístupu do všech veřejných budov a na veřejných 
prostranstvích skrze Program podpory bezbariérovosti. Také budeme šířit osvětu o  pravidlech 
bezbariérovosti např. na toaletách v restauracích apod. Občané budou mohou na radnici posílat tipy 
na místa, kde je třeba bariéry odstranit.

    Vážíme si neformálních pečujících osob, proto zajistíme lidem, kteří pečují o své blízké, pomoc formou 
odborné podpory, školení a psychosociální pomoci.

    Budeme pokračovat v  každoroční finanční podpoře z  rozpočtu města do přístrojového vybavení 
pardubické nemocnice.

    Zdravotní prevence našich dětí je na prvním místě. Jsme garancí zachování projektu bezplatného 
zrakového screeningu v našich mateřských školách a fungování Komplexního centra pro děti s poruchou 
binokulárního vidění v areálu Pardubické nemocnice. S Hamzovou léčebnou budeme dále spolupracovat 
na projektu Zdravá dětská noha pro všechny děti v  prvních třídách našich základních škol, který 
umožňuje zavčasu odhalovat vady páteře a léčit je.

    Budeme chránit zdraví nás všech, proto budeme pokračovat v našem projektu otevírání ordinací pro 
osoby ohrožené sociálním vyloučením financovaných především od zdravotními pojišťovnami.

    Vážíme si práce jednotek sborů dobrovolných hasičů, které pomáhají na území města vždy, když je to 
potřeba. Garantujeme pokračování dotační podpory jejich vybavení, ale i  výchovy dalších generací 
mladých hasičů.

 

 

 

           


