
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví  3 

 

 

Pro jednání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2018 

Zpracovala: Bc Šárka Řehořová 

Předkládá: rada města  

 

 

  

Sociální problematika ve městě  
 

Důvodová zpráva: 

 
Zpráva je předkládána v souladu s plánem práce rady a zastupitelstva na rok 2018 a mapuje 

zajištění podpory všem potřebným občanům podle cílových skupin.  

 

I. Uvedení do problematiky 

 

Sociální problematika je zajišťována třemi samostatnými systémy sociálních dávek a služeb, které 

spolu do jisté míry souvisejí a vzájemně se doplňují. Jedná se o tři základní pilíře systému sociální 

ochrany obyvatel. 

 

l. Sociální pojištění 

2. Státní sociální podpora 

3. Sociální péče 

 

l.  

Systém sociálního pojištění řeší situace, na které je možné se dopředu připravit ve smyslu odkladu 

části finančních prostředků k řešení budoucí sociální situace. Patří sem pojištění v nezaměstnanosti, 

pojištění nemocenské a důchodové. Tento systém je dále doplněn pojištěním zdravotním a úrazovým.  

Orgánem zajišťujícím sociální pojištění je ČSSZ z jejichž ročenky 2017 uvádím pár statistických 

údajů o vyplácených důchodech v okrese Svitavy. 

 

Počet důchodců 
Rok Starobní 

celkem 

Z toho 

předčasný 

invalidní 

celkem 

I. 

stupeň 

II. 

stupeň 

III. 

stupeň 

Vdovské 

(sólo) 

Vdovecké Sirotčí celkem 

2017 24 148 7 978 6 127 2 247 1 090  2 790 187 47 382 30 891 

2016 24 029 7782 6 044 2 185 1 011 2 848 223 52 400 30 707 

2015 23 993 7 645 5 934 2 173 903 2858 233 51 414 30 625 

   

Průměrná výše vyplácených sólo důchodů 
Rok starobní z toho 

předčasných 

invalidní 

I. stupeň 

invalidní 

II. stupeň 

Invalidní 

III. stupeň 

vdovské vdovecké sirotčí 

2017 11 452 10 498 6 039 7 091 10 880 7 431 6 888 6 080 

Sólo důchod je ovlivněn výší mezd, dobou pojištění, počtem osob s nejnižším důchodem (nyní ve výši 3 470,- Kč). 

 

Počty žádostí o důchod sepsaných na OSSZ ve Svitavách 
Rok  Celkem Starobní důchody 

vč. předčasného 

Invalidní důchody 

I., II., III.stupeň 

Pozůstalostní 

důchody(vdovský, 

vdovecký, sirotčí) 

2017 2 182 1 011 738 433 

2016 2 207 1 085 709 413 

2015 2 261 1 129  679 453 

  

 

 



 

2. 

Prostřednictvím státní sociální podpory stát přispívá především rodinám s nezaopatřenými dětmi v 

případě uznané sociální situace, na jejíž řešení rodina vlastními silami a prostředky nestačí. Základem 

pro stanovení nároku a výše dávek je životní minimum, které pro jednotlivce činí 3.410,-Kč. Při 

výpočtu životního minima rodiny se vychází z okruhu společně posuzovaných osob, jejich pořadí a 

věku dětí. Pro první dospělou osobu v domácnosti je ŽM 3140,-Kč, pro druhou 2 830,-Kč a pro 

nezaopatřené děti do 6 let 1 740,-Kč, ve věku 6 až 15 let ve věku 2 140 a ve věku 15 až 26 let částka 

2 450,- Kč.  Existenční minimum je 2 020,-Kč. Koncepce dávek státní sociální podpory je upravena 

v zák. č. 117/2015 Sb., o státní sociální podpoře a je odlišná od dávek sociální péče, neboť se při 

posuzování nezkoumá  majetek rodiny, pouze u některých dávek se zkoumá příjem. Mezi dávky státní 

sociální podpory patří přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, 

pohřebné a dávky pěstounské péče.  

 

3. 

Posledním pilířem je sociální péče, kterou stát garantuje pomoc občanům, jejichž životní potřeby 

nejsou dostatečně zabezpečeny příjmy z pracovní činnosti nebo dávkami z výše uvedených dvou 

systémů, popř. jinými příjmy. Oblast dávek je upravena zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 

nouzi a zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním pojištěním.  

 

Dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči vyplácí ÚP 
Druh dávky Počet přiznaný  

v r. 2017 

Počet přiznaný  

k 30. 6.  2018 

Finanční prostředky 

2017 v Kč 

Finanční prostředky 

k 30. 6. 2018 v Kč 

Příspěvek na živobytí 162 65 11 785 151 3 489 660 

Doplatek na bydlení 6 4 7 545 793 4 329 589 

Mimořádná okamžitá 

pomoc 

69 20 141 070 40 437 

Příspěvek na péči 284 63 96 059 560 53 067 380 

 

Struktura příjemců příspěvku na péči  v roce 2017 ve správním obvodu (údaje zveřejněné MPSV) 
Věková 

struktura 

I. Stupeň 

880,- Kč 

II. Stupeň 

4 400,- Kč 

III. Stupeň 

8 800,- Kč 

 

IV. Stupeň 

13 200,-Kč 

Celkem 

1 - 17 let 62 60 24 20 166 

18 – 64 let 103 98 77 50 328 

65 – 74 let  50 100 48 15 213 

75 – 84 let 93 147 86 30 356 

85 - 94 let  67 105 92 35 299 

95 a více let 1 4 6 12 23 

 Celkem 376 514 333 162 1 385 

 

 

Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
Druh dávky Počet 

žadatelů 

 2017 

Přiznáno 

2017 

Počet 

žadatelů k 

 30.6.2018 

Přiznáno  

2018 

Finanční prostředky 

2017 v Kč 

Finanční prostředky 

k 30. 6. 2018 v Kč 

Příspěvek na 

mobilitu 

247 187 171  5 120 800 3 454 800 

Příspěvek na 

zvláštní pomůcku 

26 14 31  1 950 363 1 428 282 

Průkaz osoby se 

zdravotním 

postižením 

310 187 195 129   

 

Mezi oblast sociální péče jsou řazeny i sociální služby, jejichž podmínky pro poskytování jsou 

upraveny v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

 

Sociální služby jsou členěny na služby sociální péče, které napomáhají k zajištění fyzické a psychické 



soběstačnosti a služby sociální prevence, jejichž cílem je napomáhat občanům k překonání nepříznivé 

sociální situace a ochrana společnosti před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. 

 

Síť sociálních služeb na území města lze považovat za rozvinutou a stabilní, zahrnující všechny cílové 

skupiny obyvatel. Sociální služby jsou poskytovány různými právními subjekty – nestátní neziskové 

organizace (občanská sdružení/ zapsané spolky, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti), 

organizace zřízené městem a dále příspěvkovou organizací Pardubického kraje. 

 

I. Oblast péče o seniory a osoby se zdravotním postižením 

 

Populace seniorů je velmi heterogenní skupinou obyvatel. Obecně lze s ohledem na současnou právní 

úpravu odchodu do starobního důchodu  vymezit za seniory osoby ve věku 65 a více let.  Senioři také 

tvoří významnou skupinu uživatelů sociálních služeb a zároveň jsou nejčastějšími příjemci příspěvku 

na péči. Pro zajištění potřeb seniorů a zdravotně postižených jsou prioritní služby, jako je poradenství, 

pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služba, centra denních služeb, domov pro seniory 

a domovy se zvláštním režimem. 

 

V letošním roce zastupitelstvo města přijalo strategický dokument Koncepce proseniorské politiky 

v letech 2018 -2022 a byla ustanovena Rada seniorů, která je poradním a iniciativním orgánem rady 

města. Členové rady jsou zástupci subjektů sociálně aktivizačních služeb (Klub seniorů, Kardiaci, 

KČT, SPCCH) a za neorganizované seniory dvě zástupkyně z Domu s pečovatelskou službou. 

Předsedkyní Rady seniorů byla zvolena p. Věra Stichová a místopředsedkyní p. Marie Sádlíková.  

Cílem Rady seniorů je předávat návrhy a podněty ke zlepšení života ve městě, vyjadřovat se k 

záležitostem týkajícím se seniorů a podílet se na plnění Strategického rámce proseniorské politiky. Na 

první schůzce byly nastaveny základní principy spolupráce mezi jednotlivými členy pro zajištění 

zvýšení informovanosti všech seniorů o připravovaných aktivitách a cílech.  

 

Poradenství zajišťují poskytovatelé sociálních služeb a sociální odbor MěÚ. Mezi poradenství patří 

také půjčovny zdravotních a kompenzačních  pomůcek, které v našem městě nabízí Salvie, z.ú., 

Charita a nemocnice ve Svitavách. K dispozici jsou invalidní vozíky, chodítka, WC křesla, sedačky 

do vany, antidekubitní podložky, nástavce na WC, vanový zvedák, schodolez. 

 

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní sociální služba, která je poskytována osobám se 

sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. 

Pečovatelská služba bývá rovněž poskytována rodinám s dětmi, ve kterých se narodily současně 3 

nebo více dětí. V těchto případech bývá poskytována bez úhrady. 

Ambulantní formu pečovatelské služby poskytované Seniorcentrem města Svitavy s.r.o. využívá 20 

uživatelů a terénní formu služby 80 uživatelů. Charita Svitavy terénní pečovatelské služby zajišťuje 

90 uživatelům. 

 

Osobní asistence je terénní sociální  služba, která je poskytována osobám se sníženou soběstačností z 

důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc 

jiné fyzické osoby. Cílem služby je kompenzovat těmto osobám zdravotní handicap, poskytnout 

podporu rozvoje soběstačnosti, umožnit setrvání v přirozeném domácím prostředí a zachování 

vlastního životního stylu. Službu ve městě zajišťuje Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú., služba  je  

poskytována osobám se zdravotním postižením ve věku od 2 let i seniorům. V roce 2017 byla služba 

zajišťována 92 osobními asistentkami na hlavní pracovní poměr, 8 asistentkami na DPČ a 10 

asistentkami na DPP, a to celkem pro 140 uživatelů služby, z toho bylo 62 dětí ve věku do 18 let. 

 

Centrum denních služeb poskytuje ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Službu zajišťuje Charita 

Svitavy pro 32 klientů a to jak z řad seniorů, tak i osob se zdravotním postižením starších 19 let. 

Služba nabízí činnosti v oblasti péče o hygienu, zajištění stravy a při rozvoji schopností a dovedností. 

Od července 2017 mají uživatelé centra denních služeb možnost navštěvovat šicí dílnu, výtvarný 

ateliér a dřevodílnu v nově zbudovaných dílnách na ul. Polní, kde je rovněž nové zázemí pro 



pracovnice pečovatelské služby. 

 

Pobytové služby pro seniory jsou poskytovány Seniorcentrem města Svitavy, s.r.o., a to 

prostřednictvím služby  Domova pro seniory (31 uživatelů) a Domova pro osoby se zvláštním 

režimem (8 uživatelů).  Rekonstrukcí objektu T. G. Masaryka 33 uvolněném  Domovem na rozcestí 

dojde  k navýšení stávající kapacity  Domova pro osoby se zvláštním režimem o 36 lůžek.   

 

Významným poskytovatelem sociálních služeb na území města Svitavy je příspěvková organizace 

Pardubického kraje Domov na rozcestí, která zajišťuje celkem čtyři druhy sociálních služeb pro 108 

osob se zdravotním postižením a  sníženou soběstačností (pouze 16 klientů je svéprávných) a 6 

seniorů, uživatelů odlehčovací služby.  

 

Terénní službou s nejnižší mírou poskytované podpory je služba  Podpory samostatného bydlení, 

která dospělým osobám s lehkým mentálním či lehkým kombinovaným postižením nabízí takovou 

podporu, aby mohli žít samostatně v pronajatém či vlastním bytě. Součástí služby je i motivace 

k jejich zodpovědnosti za své chování a rozhodování a podpora jejich pracovních schopností, včetně 

zapojení se do pracovního procesu. Služba je zajišťována v bytech v běžné bytové zástavbě na území 

města, nájemní smlouva je uzavřena přímo s konkrétním uživatelem a pracovník přímé péče za 

uživatelem dochází pouze 2x týdně. Tuto službu využívá 9 klientů.  

 

Služba Chráněného bydlení má formu skupinového bydlení a od služby podpory samostatného 

bydlení se liší v tom, že mezi základní činnosti patří i ubytování, které zajišťuje poskytovatel služby. 

Služba je poskytována 44 klientům v bytech na ul. M. Majerové (3 byty), M. Pujmanové (1 byt) 

Dimitrovova (6 bytů), Československé armády (l byt), rodinný domek na ul. Požární pro 5 klientů a 

vila na Nádražní ul. pro 12 klientů. Míra poskytované podpory jednotlivým uživatelům je 

individuálně nastavená dle schopností a samostatnosti. Např. klienti na ul. Požární jsou hodně 

samostatní a podpora pracovníka je zabezpečována pouze 1x denně, naproti tomu na ul. Nádražní jsou 

uživatelé soběstační pouze v jednoduchých činnostech a míra jejich podpory je náročnější a je 

zajišťována 24 hodin denně. Z celkového počtu 44 uživatelů chráněného bydlení je 26 klientů 

zapojeno do pracovního procesu 

 

Služba Domova pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 55 uživatelů je poskytována 

s vysokou mírou podpory jak při ošetřovatelské, tak i zdravotní péči  v několika objektech na území 

města. 16 uživatelů žije v komunitních domech T. G. Masaryka a Hraniční, 11 uživatelů v objektu za 

prádelnou, kteří zde zůstanou i po přestěhování a 28 uživatelů nynější hlavní budovy za kaplí, pro 

které se v Lačnově staví nové domky.  

 

Poslední službou, kterou Domov na rozcestí pro svitavské občany zajišťuje je  Odlehčovací služba. 

Ta je poskytována osobám, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem 

služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Kapacita služby je 6 míst, je velmi žádaná a 

pobyt si žadatelé sjednávají 2 – 6 měsíců předem.  Domov na rozcestí v nových prostorech s touto 

službou nepočítá a k 31. 3. 2019 ji ukončí. Realizovaný projekt města „Rozšíření lůžek Domova pro 

osoby se zvláštním režimem v Seniorcentru s.r.o. města Svitavy“ s odlehčovací službou 4 lůžek počítá 

a s ohledem na stavebně-technické řešení pokojů umožní reagovat na skutečnou potřebu této služby 

případným zvýšením kapacity. Do doby ukončení akce však odlehčovací služba bude chybět a proto  

se v současné době hledá optimální řešení.   

 

Doprava pro seniory a osoby se zdravotním postižením je službou, která není poskytována v režimu 

zákona o sociálních službách, je zajišťována Střediskem Sociálních služeb Salvia, z.ú. třemi 

automobily. Za rok 2017 bylo celkem přepraveno 10 352 osob, z toho 1 001 dětí, 1 561 seniorů 

z Domu s pečovatelskou službou a  7 790 seniorů na individuálních jízdách. Vozový park pro dopravu 

byl v loňském roce rozšířen o nový devítimístný vůz  TAXÍK MAXÍK, který město získalo darem od  

Nadace Charty 77, Konta Bariéry.  Celkem bylo s klienty ujeto 33 734 km. 

 

 



Domácí zdravotní péče Geria, jejímž posláním je zajistit zdravotní péči klienta v jeho sociálním 

přirozeném prostředí tak, aby k hospitalizaci klienta docházelo jen, když je to nezbytně nutné. Tato 

péče je hrazena z fondu zdravotního pojištění a klientovi vznikne nárok na její poskytování na základě 

doporučení praktického lékaře. Za rok 2017 Geria poskytovala své služby 450 občanům správního 

obvodu, z toho bylo 335 občanů města Svitavy. 

 

SOS tísňové tlačítko je službou, kterou zabezpečuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví v 

součinnosti s MěP  pro osaměle žijící seniory města se sníženou soběstačností. Cílem služby je 

zvýšení míry bezpečí a prevence bezpečnostních, sociálních a zdravotních rizik v domácím prostředí. 

Od zahájení služby v roce  2015 využilo službu celkem 21 seniorů, v současné době je využívána 16 

seniory. 

 

Vedení města nezapomíná na své seniory a pořádá pravidelně 1x za 3 měsíce setkání s jubilanty, kteří 

dovršili 80, 85, 90, 90 a více let. Jubilanti mají možnost sdělovat své připomínky a postřehy, klást 

otázky na témata, která je zajímají a chtějí na ně znát odpověď. Vedení města pak informuje seniory o 

připravovaných projektech a záměrech.  Seniorům, kteří dovršili věku 70 a 75 let, je zasíláno ke dni 

jejich výročí blahopřání.  

 

  2012  2013  2014  2015  2016  2017 2018 
počet zaslaných blahopřání 469 533 500 521 625 596 405 

počet pozvaných seniorů 207 214 215 169 269 262 124 

počet přítomných seniorů na 

setkání 

 

74 

 

88 

 

83 

 

64 

 

95 

 

 

88 

 

42 

 

počet setkání v roce 5 5 5 4 6 6 3 

 

Se zaměřením „Prožijme Svitavy zdravě“ se v roce 2017 ve Fabrice uskutečnil již 3. Veletrh 

sociálních služeb, jehož cílem bylo zvýšit povědomí široké veřejnosti o poskytovaných sociálních a 

souvisejících službách ve městě a prostřednictvím široké nabídky vystavovatelů tyto služby 

zviditelnit. Návštěvníci mohli zhlédnout vystoupení uživatelů služeb i žáků základních škol, zakoupit 

si drobné dárky od uživatelů služeb, nahlédnout „pod pokličku zdravé výživy“, ochutnat jídlo z 

Vedanty, bezlepkové výrobky a  sýry z farmy Květná zahrada. Seznámili se s tísňovým tlačítkem 

SOS, canisterapií, první pomocí při drobných poraněních v domácnosti. Studenti Střední 

zdravotnické školy měřili zájemcům krevní tlak, nebo předvedli masáž zad. Vystavovatelé 

kompenzačních a rehabilitačních pomůcek předvedli pomůcky pro zrakově i tělesně postižené a 

pohybové aktivity Nordic Walking, Heat a Spinning si návštěvníci mohli odzkoušet vlastním 

prožitkem. 

 

Kvalitní využití volného času a zapojení seniorů a zdravotně postižených občanů do komunity  

prostřednictvím vzdělávacích akcí, rekondičních vycházek, plavání, cvičení a řemeslných činností 

v tvůrčích dílnách nabízí níže uvedené subjekty  

• Klub seniorů - 170 členů 

• Základní organizace Sdružení zdravotně postižených civilizačními chorobami  - 448 členů 

• Sdružení zdravotně postižených civilizačními chorobami, základní organizace Kardio – 160 

členů   

• Okresní organizace Sdružení zdravotně postižených civilizačními chorobami, které zastřešuje: 

• Klub Osteoporózy – 35 členů  

• DIA klub Svitavy - 95 členů 

• ONKO klub AREA – 87 členů 

• Klub VERTEBRO-JOGA – 120 členů 

• Klub stomi – 35 členů 

• Klub vertebro – 85 členů 

 

 

 



II. Oblast péče o osoby nezaměstnané a osoby s materiálními problémy  

 

je při řešení nepříznivé sociální situace zajišťována především Úřadem práce, sociálními pracovníky 

MěÚ a preventivními sociálními službami odborného sociálního poradenství, intervenčního centra, 

krizové pomoci, terénních programů a azylových domů.  Sociální pracovnice MěÚ poskytují sociální 

poradenství, informace o nárocích na dávky, pomoc při vyplnění tiskopisů, vyjednávání splátkových 

kalendářů v případě dluhů, pomáhají zajišťovat bydlení, zaměstnání a vhodné sociální služby. Na 

úseku péče o děti se snaží také o nápravu vztahů v rodině.  

 

Osobám všech věkových kategorií, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, kterou nedokáží řešit 

vlastními silami, nabízí pomoc Krizové centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. které má registrovány dvě 

sociální služby, a to krizovou pomoc a odborné sociální poradenství. Ve Svitavách centrum vzniklo v 

roce 2010 a od té doby zaregistrovalo 3 754 klientů a poskytlo 18 318 intervencí. Nejčastěji řešenou 

problematikou je zadluženost a s tím spojené rodinné problémy. V roce 2017 bylo 70 osob 

v oddlužení, v letošním roce je to o 20 osob více. 

 

V roce 2017 poskytli pracovníci KC pomoc 42 seniorům, z toho: 

• 23 seniorům - právní poradenství (vydědění, sepsání závěti, vymáhání dluhů, převod bytu, 

advokát ex-offo, sousedské spory, vrácení daru, pomoc se záchranou bydlení)    

• 14 seniorům – dluhové poradenství (komunikace s věřiteli, sepisování splátkových kalendářů, 

exekuce a její zastavení, žaloby na vrácení věcí, dluhy po zesnulém manželovi) 

• 2 seniorům – asistovaný styk s vnučkou 

• 4 seniorům – párová terapie při obnovení vztahu 

• 1 seniorka -  terapeutická péče oběti domácího násilí 

 

Intervenční centrum zajišťuje první kontakt a koordinaci pomoci pro oběti domácího násilí.  Dle 

potřeby dojíždí do Svitav sociální pracovník SKP centra Pardubice a zprostředkovává poskytnutí  

odborné pomoci a podpory v sociální, psychologické a právní oblasti v prostorách Fabriky svitavským 

občanům.  Věková kategorie od 16 let, za rok 2017 poskytli své služby 13 uživatelům. 

 

Terénní programy  

jsou zajišťovány organizační složkou Sociální služby města Svitavy pro osoby žijící v sociálně 

vyloučených romských lokalitách a osoby ohrožené sociálním vyloučením s cílem stabilizace jejich 

nepříznivé sociální situace. Podrobnou zprávu předkládá organizační složka Sociální služby města 

Svitavy. 

 

Bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

 

Problematika bydlení bývá jedním z nejpalčivějších problémů, se kterými se sociální pracovníci 

setkávají a to bez ohledu na to, o jakou klientelu se jedná. Nejvíce zranitelní ztrátou bydlení jsou 

„chudí lidé“, kteří se potýkají s nedostatkem příjmů spojených s nezaměstnaností a nízkými mzdami, 

nedostatečnými kompetencemi spojenými s hospodařením, snadnou možností příjmů z „rychlých 

půjček“ a následné zadluženosti. Skupiny obyvatel se dostávají do situace, kdy nemají dostatek 

finančních prostředků na úhradu nákladů spojených s bydlením a zhoršuje se jejich platební kázeň.    

Bytové oddělení eviduje cca 140 dlužníků, z toho je 79 dlužníků, kteří již nejsou nájemci bytu. V roce 

2017, i přes aktivní součinnost všech zainteresovaných aktérů pracujících s dlužníky, byla nájemní 

smlouva  ukončena  dvěma nájemců  pro neplnění smluvních povinností a ve dvou případech došlo k 

exekučnímu vystěhování.  

 

Ve městě se pohybuje cca 50 zjevných bezdomovců, tedy těch, kteří přespávají v různých opuštěných 

objektech a pohybují se jak na ulici, tak ve veřejných budovách. K přespání využívají opuštěné 

objekty továren, neobydlené domy, maringotky a provizorně vybudované „brlohy“ v křovích. Další 

skupina cca 150 osob, je bezdomovectvím ohrožena. Tito lidé získávají příležitostné bydlení u přátel, 

nebo azylových domech a v ubytovnách. Sociální pracovníci při řešení bytové situace ohrožených 

osob spolupracovali s  ubytovnou Svitapu, TOS, Městského dvora, Národního domu a realitními 



kancelářemi.  

 

Pro skupinu bezdomovců byl i v loňském roce v zimním období zprovozněn „Domek hrobníka“, kde  

měli možnost zabezpečit své základní fyziologické potřeby (teplo, hygiena, strava, výměna ošacení). 

Popis vlastního provozu a využití „Domku hrobníka“ je uveden ve zprávě organizační složky Sociální 

služby města Svitavy.  

 

Azylový dům pro muže s kapacitou 16 lůžek provozuje Organizační složka sociální služby města 

Svitavy již od r. 2000. V měsíci prosinci letošního roku bude zahájen provoz „ Šance – zařízení pro 

sociálně vyloučené osoby“, čímž dojde ke zkvalitnění současné péče o tuto cílovou skupinu. 

Vzniknou nové služby: Nízkoprahové denní centrum pro 12 klientů v daném čase, Noclehárna s 

kapacitou 12 lůžek a Sociální rehabilitace pro 24 osob. Dojde také k navýšení stávající kapacity 

azylového domu o 3 místa pro ženy. 

 

Veřejná služba jako možnost pro uchazeče o zaměstnání zvýšit si příjem z dávek pomoci v hmotné 

nouzi byla novelou zákona opětovně zavedena od února 2017. Pokud uchazeči o zaměstnání odpracují 

v tomto režimu alespoň 30 hodin měsíčně vzroste jim příspěvek na živobytí o 605,- Kč. Pokud však 

ve veřejné službě nepracují a nepatří mezi zranitelné skupiny obyvatel (například seniory nebo osoby 

se zdravotním postižením), dávka na živobytí jim po šesti měsících neaktivity poklesne na existenční 

minimum. Město Svitavy má od 4. 4. 2017 s Úřadem práce uzavřenu Smlouvu o organizování veřejné 

služby v činnostech při zajištění udržování čistoty ulic a veřejných prostranství, ochraně životního 

prostředí, zeleně, při pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a 

obdobných podniků, pomocných pracích administrativního charakteru a v oblasti poskytování sociální 

péče v maximálním počtu 106 vykonavatelů, nicméně ze strany uchazečů o zaměstnání o veřejnou 

službu výrazný zájem není. Od počátku zajištění veřejné služby se na ní podílelo pouze 25 uchazečů. 

K 31. 7. 2018 mělo uzavřenu platnou smlouvu o výkonu veřejné služby 9 uchazečů a odpracovali ji 

jenom tři uchazeči, z toho jeden pouze v rozsahu 20 odpracovaných hodin.    

 

Veřejně prospěšných prací se v roce 2017 účastnilo 33 uchazečů o zaměstnání, v roce 2018 jich je 45. 

 

Na území našeho města jsou 4 pracovní agentury, v okrese Svitavy jich je 8 a všechny tyto agentury se 

zabývají především dodáváním zaměstnanců do firem, především ze Slovenska, Ukrajiny, Bulharska.   

 

Sociální pohřby zajišťuje město, na jehož území zemřela osoba, které do 96 hodin od oznámení úmrtí 

nezajistí pohřbení žádná fyzická ani právnická osoba. Výše vynaložených nákladů je uplatňována po 

dědicích, nebo po státu. 

 

 
 



Přehled o osobách ve výkonu trestu odnětí svobody 

 

 
 

 

 

III. Oblast péče o rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením 

 

Jedná se o rodiny sociálně znevýhodněné, které se potýkají s kumulací různorodých problémů. Mezi 

největší problémy patří problémy spojené s bydlením, nedostatkem finančních prostředků, 

dlouhodobou nezaměstnaností, zadlužeností, závislostí na sociálních dávkách, nedostatečné sociální 

kompetence, nízká úroveň vzdělání a malá aspirace na vzdělání dětí. Tyto rodiny jsou často v evidenci 

orgánu sociálně právní ochrany dětí, které evidovalo v roce 2017 celkem 176 nových případů, v 

letošním prvním pololetí je to již 91 případů. Kurátorka pro mládež řešila v roce 2017 z řad dětí a 

mladistvých 42 klientů, do 30. 6. 2018 celkem 30 klientů. Nad výchovu dětí k 30. 6. 2018 je stanoven 

soudní dohled u 28 dětí (roce 2017 to bylo 29 dětí). Důvody pro stanovení dohledu jsou různé – od 

výchovných problémů dětí, přes nestabilní či konfliktní rodinné prostředí až po nízké rodičovské 

kompetence. V rámci péče o děti s nařízeným soudním dohledem nad výchovou a o děti s 

výchovnými problémy oddělení sociálně-právní ochrany spolupracuje s neziskovými organizacemi, 

které poskytují zejména terapeutické služby, včetně asistovaných kontaktů a realizují služby sanace a 

programy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů. 

 

Azylové domy 

poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se 

ztrátou bydlení. 

Oblastní spolek Českého červeného kříže a ul. Nerudova 20 má kapacitu 13 lůžek ve 4 pokojích se 

sociálním zařízením. V roce 2017 poskytoval své služby 12 dětem a 7 matkám. Dne 4. 6. 2018 došlo 

v objektu k požáru, který byl zapříčiněn hrou dětí se zapalovačem. Požárem byl poškozen pokoj 

v bytě ve 2. NP objektu i s vybavením a tepelnými účinky požáru a zplodinami hoření byly poškozeny 

ostatní prostory celého objektu. Nyní již je objekt po nutných opravách opět v provozu. 

 

Most naděje – azylový dům pro rodiče s dětmi v Koclířově poskytuje své služby partnerským nebo 

manželským párům a osamělým rodičům. Kapacita zařízení je 38 lůžek v 10 bytových jednotkách, 

z toho 2 čtyřlůžkové a 2 šestilůžkové bytové jednotky jsou zpravidla vyčleněny pro úplné rodiny 

s dětmi a 6 třílůžkových bytových jednotek je vyčleněno pro osamocené rodiče s dětmi. V roce 2017 

zde našlo útočiště 41 dospělých uživatelů a 59 dětí, z toho 10 úplných rodin, přičemž 3 rodiče + 8 dětí 

(matka + 3 děti, matka + 1 dítě, otec + 4 děti) byli občané Svitav. 

 

Krizové centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.poskytuje dětem zejména poradenství, vzdělávací aktivity, 

nácvik konkrétních dovedností, sociálně terapeutické aktivity, doprovázení a to v rámci víkendové 

činnosti, na skupinách osobnostního rozvoje, seminářích a v rámci dalších aktivit. Nejdůležitější při 



práci s dětmi je navázaná důvěra mezi pracovníky a dětmi, vytváření bezpečného a dostupného 

prostředí pro děti. Krizová pomoc je komplexem služeb, které odpovídají na klientův prožitek vlastní 

životní situace, již vnímá jako neodkladnou a naléhavou a ve stavu nouze ji není schopen řešit 

vlastními silami a z vlastních zdrojů. Cílem je poskytnout klientovi bezpečí, podporu, naději a vedení, 

aby pocítil úlevu, zvýšila se jeho schopnost situaci zvládat a aby se vrátil na předkrizovou úroveň 

přizpůsobení a žití. V roce 2017 byla služba v rámci krizové pomoci poskytnuta 186 rodinám a podle 

dosavadního zájmu o službu je v letošním roce předpoklad pomoci minimálně 150 rodinám. 

V rámci sociálně - právního poradenství je možné obrátit se na pracovníky centra s problémy z oblasti 

domácího násilí, práva, vztahovými problémy, výchovnými problémy, problémy s bydlením nebo 

nezaměstnaností. Velký zájem je o poradenství v souvislosti s dluhovou problematikou a exekucemi, 

kdy bylo poskytnuto v roce 2017 poradenství 95 rodinám, z toho pak byl v 70 případech zpracován 

návrh na oddlužení.   

 

Bonanza Vendolí, z. ú.poskytuje dvě registrované sociální služby:  nízkoprahové  zařízení pro děti a 

mládež a sociálně aktivizačních služby pro rodiny s dětmi. 

Služba je určena dětem a mládeži ve věku od 8 do 26 let ze Svitav a okolí, které se ocitly v nepříznivé 

sociální situaci (např. v oblasti rodiny, školy, práce, atd.) a z různých důvodů nevyužívají standardní 

formy volnočasových aktivit. 

Děti a mladí dospělí mohou do nízkoprahového zařízení docházet nepravidelně, mohou zde s 

pracovníky hovořit o svých problémech z nejrůznějších oblastí svého života (rodina, škola, přátelé, 

…), hledat možná řešení nesnází, mohou se naučit trávit smysluplně a bezpečně volný čas. V roce 

2017 navštívilo nízkoprahové zařízení více jak 140 dětí, z nichž 80 docházelo dlouhodobě, v letošním 

roce jsou počty návštěvníků srovnatelné s minulým rokem.  

Sociálně aktivizačními službami je sanace pro rodiny, která si klade za cíl řešení nepříznivé sociální 

situace rodiny, která je zpravidla kombinací několika faktorů, jako je např. neúspěch ve škole, 

nedostatečná výchova a opora ze strany rodiny, neorganizovanost volného času apod.  V roce 2017 

byla služba poskytnuta 83 rodinám, v počtu 203 dětí.  Letos na podzim bude služba rozšířena z 

ambulantní a terénní o pobytovou formu se zaměřením na fungování rodiny jako celku.  Dále byl 

realizován výcvik sociálních dovedností pro 12 dětí od 8 do 15 let, mentorská asistence pro 40 žáků 

svitavských škol prvního stupně ve školním roce 2017/2018. O prázdninách jsou organizovány také 

příměstské a pobytové tábory. 

 

Květná Zahrada, z. ú.  poskytuje sociální službu dům na půl cesty osobám do 26 let věku, které po 

dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Za rok 2017 

byla služba poskytnuta 21 klientům, od zavedení služby v roce 2005 to bylo více jak 160 klientů. 

Od roku 2013 je v Květné Zahradě v provozu také zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

„Květináč“, které je určeno dětem ve věku od 10 do  18 let. Služby jsou poskytovány  v případech, že 

se dítě ocitlo bez jakékoliv péče nebo péče přiměřené jeho věku, jeho život nebo příznivý vývoj jsou 

vážně ohroženy, nebo jde o dítě, které je tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané. Květináč 

zahájil svoji činnost v červenci 2013 a zařízení se stalo i pro okolní oddělení sociálně právní ochrany 

významným partnerem potřeby řešení situace dětí u kterých nebyl předpoklad pro úspěšný návrat do 

rodiny a hrozilo nařízení ústavní výchovy. Systematickým působením na dítě i rodinu (i v rámci 

pracovní terapie na statku) a v součinnosti se školou je úspěšnost návratu dětí do rodin velká. Za dobu 

od zahájení provozu prošlo zařízením 80 děti, v roce 2017 jich bylo 10. Bohužel, s ohledem na nově 

nastavený systém financování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ze strany státu, utlumuje 

poskytovatel svoji činnost k 1. 9. 2018. Správní rada Květné zahrady si je vědoma potřebnosti péče o 

skupinu dětí s výchovnými problémy a jejich rodinami, proto připravují koncept internátního oddělení 

SVP Alfa, které by pracovalo na obdobných principech, na jakých fungovalo zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc Květináč. 

 

Příspěvková organizace Pardubického kraje Dětské centrum Svitavy provozuje také zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc ve věkové hranici již od narození. 

Základním cílem je návrat dítěte do biologické rodiny, v případě umístění dítěte do zařízení, či do 

náhradní rodinné péče je hlavním cílem poskytnutí pomoci a podpory dítěti, práce s rodinou, pomoc 

rodině a ochrana dítěte před dysfunkční rodinou. 



 

Poradna pro rodinu Pardubického kraje  poskytuje odborné sociální poradenství klientům, kteří mají 

problémy v osobních, partnerských, rodinných a mezilidských vztazích nebo žijí osaměle. Dále 

poskytuje těmto klientům psychologickou, psychoterapeutickou a psychosociální pomoc. V roce 2017 

využívalo služeb 136 rodin  a to dlouhodobě.   

Mezi základní činnosti, které Poradna pro rodinu Pardubického kraje zajišťuje v oblasti náhradní 

rodinné péče patří: psychologické posouzení žadatelů o náhradní rodinnou péči a dětí, poradenská 

pomoc před a po přijetí dítěte do rodiny, následná péče pro náhradní rodiny a telefonická krizová 

linka pro náhradní rodiny.  

Zajímavou a veřejností kladně hodnocenou službou je Videotrénink interakcí, který je možné využít 

při zvyšování rodičovských kompetencí, nebo řešení různých krizových situací v rodině. Zájemci o 

službu nepotřebují odborná doporučení.  

 

Pedagogicko-psychologická poradna nabízí poradenské služby podle cílové skupiny příjemců pro: 

předškolní věk - logopedická náprava - vyšetření školní připravenosti a výkonnosti - řešení 

výchovných situací podle zakázky rodičů nebo vychovatelů - integrace dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami - sledování dětí opožděných v psychomotorickém vývoji. 

Obracet se na pracovníky pedagogicko-psychologické poradny je možné v otázkách psychologického 

poradenství pro děti, žáky, studenty i jejich rodiče, při potřebě terapeutické činnost (závislosti, osobní 

krize, šikana, poruchy příjmu potravy, psychosomatické potíže…), se žádostmi o poradenské a 

terapeutické vedení rodin v krizi (včetně porozvodové péče), potřebě odborné péče pro děti se 

specifickými poruchami učení, chování, včetně integrace na MŠ, ZŠ a SŠ, vřazování dětí do 

speciálních tříd a škol a také s požadavkem na kariérové poradenství.  

V poradně ve školním roce 2017/2018 bylo realizováno vyšetření 1.836 klientů a bylo realizováno 97 

programů všeobecné a selektivní primární prevence ve školách. 

 

Středisko výchovné péče Alfa  

je školským poradenským zařízením, které od školního roku 2014/15 poskytuje preventivně 

výchovnou péči dětem a mladistvým od 3 do 18 let, popřípadě do ukončení jejich soustavné přípravy 

na budoucí povolání (do max. 26 let).  

Středisko přijímá do péče klienty vykazující výchovné potíže, u kterých ale nenastal důvod k nařízení 

ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy. Školní problémy, problémy v rodině, osobnostní a 

psychické problémy, počátky zneužívání návykových látek (včetně alkoholu a nikotinu), gambling, 

projevy asociálního chování patří mezi hlavní obtíže, kterými se středisko zabývá.  

Středisko nabízí své služby dětem, jejich rodičům a všem pedagogickým pracovníkům. Služby jsou 

poskytovány formou ambulantní i terénní (práce s třídními kolektivy a celými rodinami), a celodenní 

stacionář pro území celého okresu Svitavy. Ve školním roce 2017/2018 bylo realizováno celkem 990 

konzultací s 60 klienty, popř. s jejich rodiči nebo pedagogy ze správního obvodu našeho úřadu. 

Celodenním stacionářem prošlo 40 dětí, z toho 16 dětí z prvního stupně základních škol, 24 ze 

druhého stupně základních škol. Novinkou je letos prázdninový provoz denního stacionáře, kdy se v 

něm děti střídají po 14 dnech, a mohlo se jej zúčastnit celkem 26 dětí. 

 

Laxus, z. ú.  - ambulantní centrum Svitavy poskytuje sociální a adiktologické služby lidem 

ohroženým důsledky užívání nelegálních drog, alkoholu, patologického hráčství a jejich blízkým. 

Kapacita centra je 5 objednaných konzultací za den, dva dny v týdnu a v roce 2017 využilo kontakt 

centra 199 uživatelů drog,  ve  26 případech šlo o kontakt s jejich osobami blízkými, počet osob 

využívajících sekundárního výměnného programu byl 29. 

 

Rodinné a mateřské centrum Krůček sdružuje zpravidla rodiče na rodičovské dovolené za účelem 

společného trávení volného času a podpory svépomocných vzdělávacích akcí. Doplňuje tak nabídku 

služeb pro podporu rodin s dětmi v oblasti volnočasových a vzdělávacích aktivit nejen pro 

registrované členy, ale i pro širokou veřejnost. Jejich činnost je zaměřena nejen do oblasti vzdělávání 

rodin prostřednictvím interaktivních seminářů, besed a kurzů v oblasti rodičovských kompetencí, 

zdraví, výchovy, vztahů v rodině, kurzů pro předškoláky ale i do kulturního života komunity. 

Spolupracuje s ostatními organizacemi města při pořádání společných akcí, jako jsou Velikonoce na 



náměstí, Dětský den, Karneval na ledě, Průvod sv. Martina, atd… 

Rodinné a mateřské centrum sehrává významnou roli na poli dobrovolnické služby, kdy je Krůček 

jediným dobrovolnickým centrem ve Svitavách s akreditací Ministerstva vnitra a plní funkci přijímací 

a vysílající organizace.  V roce 2017 bylo evidováno 39 dobrovolníků, z toho 21 dlouhodobých a 

odpracovali celkem 1 251 dobrovolnických hodin v 15 přijímajících organizacích. Dobrovolníci se 

zapojují jak jednorázově na jednotlivé akce, tak i k dlouhodobé spolupráci. V červnu loňského roku 

dobrovolnické centrum uspořádalo Krajský festival dobrovolnických aktivit k šíření osvěty o 

dobrovolnictví a propagaci nejen našeho centra, ale všech dobrovolnických center v kraji. Den 

dobrovolnictví na místní úrovni proběhl i v letošním roce v měsíci květnu v Parku Jana Palacha 

s cílem nejen šířit osvětu mezi studenty a veřejností, ale především získat nové dobrovolníky. 

 

Vstupní (resocializační) byty jsou v bytovém domě Milady Horákové 494/52, Svitavy. K dispozici je 

6 malometrážních bytů, ve kterých je nájemníkům poskytována doprovodná asistence v podobě 

sociálně aktivizačních služeb a terénní sociální práce. Sociální pracovnice odboru je nájemníkům 

nápomocna při zajištění a vyřízení všech záležitostí týkajících se trvalého pobytu, nároků na dávky 

státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi, vyřízení nových dokladů totožnosti, zajištění 

smluv s dodavateli elektrické energie, hrazení nájmu a všech služeb spojených s bydlením. V roce 

2017 bylo podáno 6 nových žádostí o zajištění bydlení a 2 nájemníci se nastěhovali. V průběhu 

prvního pololetí letošního roku byly podány 3 nové žádosti a dva nájemníci se odstěhovali. 

 

 

 

IV. Děti v náhradní rodinné péči 

 

V roce 2017 vyrůstalo v péči jiných osob než rodičů, pěstounů a poručníků 63 dětí. V letošním prvním 

pololetí je těchto dětí 65. S osobami pečujícími o děti v pěstounské péči a v péči poručníka má 

oddělení sociálně-právní ochrany sepsáno k 30. 6. 2018 celkem 22 dohod o výkonu pěstounské péče, 

což je o jednu více jak v loňském roce. Pro pěstouny a poručníky je zajišťováno školení, které odborně 

garantuje psycholožka Mgr. Monika Čuhelová a které probíhá v prostorách Fabriky ve Svitavách. Jde 

o cyklus šesti vzdělávacích akcí, kdy je vždy část věnována aktuálním potřebám pěstounů a poručníků 

s možností využít následně individuálních konzultací nebo terapie. Pro osoby pečující je zajištěna 

možnost vzdělávání i tzv. na klíč, kdy vzdělávací víkend zajišťuje organizačně a odborně organizace 

Děti patří domů. Povinností pěstounů a poručníků je absolvovat vzdělávání čítající 24 hodin ročně, 

mají možnost výběru tak, aby vzdělávání bylo pro ně dle nabízených témat přínosné a časově jim 

vyhovovalo.  

OSPOD na úseku pěstounské péče úzce spolupracuje s organizacemi, které mají pověření k výkonu 

sociálně-právní ochrany a mohou rovněž uzavírat s pěstouny dohody o výkonu pěstounské péče. 

Významnými partnery na tomto úseku jsou Děti patří domů, Dobrá rodina, Poradna pro rodinu 

Pardubického kraje a Almalthea, kteří mají sepsáno mezi rodinami pěstounů a poručníků celkem 26 

dohod, tedy o dvě dohody více jak v loňském roce.   

 

Děti patří domů, z. s.  se zaměřuje na podporu a rozvíjení náhradní rodinné péče a hostitelské péče a 

dlouhodobě poskytuje veřejnosti poradenství v této oblasti. Obracet se svými dotazy se mohou zájemci 

o pěstounskou nebo hostitelkou péči, pracovníci poradí jak nejlépe zvládnout přechod z hostitelské 

péče do pěstounské péče, jak řešit výchovné potíže dětí v pěstounské péči. Poradenství k této 

problematice bylo poskytnuto v roce 2017 celkem 45 zájemcům, v prvním pololetí letošního roku 7 

zájemcům.  

Organizace Děti patří domů má pověření k výkonu sociálně právní ochrany pro uzavírání Dohod o 

výkonu pěstounské péče a v roce 2017 poskytovala v rámci dohod služby 18 rodinám pěstounů a 

poručníků, k 30. 6. 2018 byl počet doprovázených rodin 19.  Pracovníci Děti patří domů mají bohaté 

zkušenosti se vzděláváním pěstounů a poručníků a v roce 2017 zajistili vzdělávání pro 34 rodin, v 

prvním pololetí roku 2018 to bylo 5 rodin. 

 

Dobrá rodina, o. p. s. má bohaté zkušenosti se vzděláváním pěstounů a poručníků, participuje na 

přípravách žadatelů o náhradní rodinnou péči, organizuje setkávání v rámci Klubu pěstounů na 



přechodnou dobu opakovaně pro 10 rodin, má registraci pro uzavírání Dohod o výkonu pěstounské 

péče a aktuálně provází  7 rodin. 

 

Amalthea, z. s.  poskytuje sociální, vzdělávací, terapeutické služby rodinám s dětmi a zajišťuje výkon 

sociálně-právní ochrany dětí. Podporuje zdravé fungování rodiny, pomáhá řešit problémy tak, aby se 

předcházelo umísťování dětí mimo jejich vlastní rodinu, podporuje a doprovází náhradní rodiny. če). 

Hlavním cílem organizace je zvýšit spokojenost dětí v rodinách vlastních i náhradních a předcházet 

umísťování dětí do ústavní péče. V jednom případě provázejí na základě dohody pěstounku s trvalým 

bydlištěm ve Svitavách, která fakticky bydlí mimo náš obvod působnosti. 

 

Závěr: 

 

Jsem přesvědčena, že ve Svitavách je nabízeno poměrně široké spektrum sociálních služeb a že je 

mezi poskytovateli nastavena kvalitní vzájemná spolupráce tak, aby se směřovalo ke stejnému cíli, 

kterým je zajištění podpory potřebným občanům. Děkuji všem poskytovatelům, kolegům a 

spolupracujícím subjektům za jejich nelehkou práci. 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí předloženou zprávu o sociální problematice.  


