
Zavádění sociálního a dostupného bydlení v 
Pardubicích



Vývoj od roku 2008
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2008
Program podporovaného bydlení

2012
První pravidla pro sociální bydlení

2016
Koncepce dostupného a startovacího bydlení

2017 – zapojení do projektu ověření sociálního bydlení – OPZ

2020

Strategie bydlení pro město Pardubice



Východiska sociálního a dostupného bydlení
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• Státní koncepce sociálního bydlení 2015 – 2025 

• Zkušenosti ostatních měst v ČR s realizací sociální, dostupného 
bydlení

• Směrnice města č. 15/2015 o nakládání s byty

• Zkušenosti města Pardubice s přidělováním a správou městských 
bytů 

• Spolupráce a vnímání potřeb organizací sdružených v komunitním 
plánováním města Pardubic

• Potřeby obyvatel města – praxe, analýzy



Cíl sociálního, dostupného bydlení
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Zvýšit dostupnost a zajistit bydlení pro občany Pardubic, kteří jsou 
ohroženi bytovou nouzí nebo se v ní nacházejí a pomoc těm 
domácnostem, které mají vysoké náklady v nájemním bydlení a jsou 
ohroženi jeho ztrátou.



„Pilotní ověřování systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci 
Pardubice“
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• Realizátor – Magistrát města Pardubic – Oddělení sociálních služeb a 
prevence, Odbor rozvoje a strategie 

• Realizace od 1. 1. 2017 – 30. 6. 2020

• Složení týmu: Garant lokální koncepce, 2 x sociální pracovnice

• Spolupráce: OSV (OSSP, OSPOD), OMI, poskytovatelé sociálních služeb, 
MPSV, města napříč ČR zapojených do individuálních projektů



„Pilotní ověřování systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci 
Pardubice“
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KA Tvorba metodik sociální práce v oblasti bydlení

KA Výkon sociální práce s klienty sociálního bydlení

KA Pilotní ověření, aktualizace a optimalizace lokální koncepce 
sociálního bydlení

KA Součinnost s projektem „Sociální bydlení – metodická a informační 
podpora v oblasti sociálních agend“ 

KA Evaluace projektu

KA Zpracování analýz potřebných k aktualizaci lokální koncepce 
sociálního bydlení 

KA Vzdělávání a výměna zkušeností se zahraničními partnery



Pilíře sociálního, dostupného bydlení 

Krizové bydlení 
a služby

Azylové domy, 
noclehárny, Dům 

na půli cesty

Městská 
ubytovna

Byty ve 
vlastnictví města

SKP - Centrum

Sociální, 
dostupné 

byty

Byty v 
domech 

zvláštního 
určení

Bezbariérové 
byty

Byty 
pronajímané 
organizacím

Sociální práce



Předpoklady fungování sociálního bydlení

Politická podpora

Vzájemná spolupráce mezi odbory magistrátu

Prevence zadlužování

Realizace sociální práce ze strany města

Spolupráce s organizacemi

Motivace klientů 



Sociální, dostupné bydlení v číslech

Od roku 2013 přiděleno více než 170 bytů

Za rok 2017  - 248 zájemců – počet odevzdaných žádostí 60
Za rok 2018 – 235 zájemců – počet odevzdaných žádostí 75
Za rok 2019 – 215 zájemců – počet odevzdaných žádostí 63

Počet sociálních šetření po dobu projektu:

▪ 118 šetření bylo provedeno s domácnostmi (rodinami)

▪ 62 šetření s jednotlivci, 

▪ a 93 šetření s osobami v důchodovém věku, v nepříznivém zdravotním stavu 
- invalidní důchodci II. a III. stupně. 



Kontakt
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• Mgr. Branislav Štefanča

• Email: branislav.stefanca@mmp.cz

• Telefon: 466 859 768

mailto:branislav.stefanca@mmp.cz

