
Centrum sociálních služeb Bělehradská 389 PARDUBICE - SMYSL

Cílem projektu je vytvoření moderních bezbariérových prostor pro
organizace, které poskytují sociální služby ambulantního i terénního
typu pro osoby se smyslovým (sluchovým, zrakovým), příp.
s kombinovaným postižením.



Potřebnost realizace projektu

Cíl projektu spočívá ve vytvoření moderního centra, které by integrovalo služby pro 
osoby se smyslovým a zdravotním postižením na jednom místě. Přestěhováním 
organizací do nové budovy na Bělehradské 389 by došlo k uvolnění stávajících 
nebytových prostor města, které organizace užívají, což by mohlo mít přínos v jejich 
využití pro další důležité identifikované potřeby jako např. vytvoření nových kapacit 
mateřské školky. 

Přínosem projektu je vytvoření komplexního centra služeb pro danou cílovou skupinu, 
které by bylo v lokalitě s dobrou dopravní dostupností a v docházkové vzdálenosti od 
zastávek MHD.

Technicky se bude jednat o částečnou rekonstrukci stávajících prostor domu a o 
přístavbu objektu společně s řešením prostranství okolo domu. 
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Současný stav

V současné době jsou prostory objektu na Bělehradské 389 v
nevyhovujícím stavu a nesplňují potřeby pro osoby se smyslovým či
tělesným postižením.

V současné době působí v budově tyto organizace:
• Péče o duševní zdraví z.s.
• Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.
• Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje o.p.s.
• HELP Centrum s.r.o.
• AUDIOHELP z.s.
• SONS

Obsazení nově vzniklých prostor se týká těchto organizací:
• TyfloCentrum Pardubice o.p.s.
• Centrum pro dětský sluch TamTam, o.p.s.
• Tyfloservis, o.p.s.
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Fotodokumentace současného stavu



Výstupy projektu

• Vytvoření nového bezbariérového prostoru pro poskytování sociálních služeb dle

zákona 108/2006 Sb., vč. adaptace a rekonstrukce prostor poskytovatelům, kteří již

v daném objektu sídlí a poskytují své služby.

• Centralizace poskytovatelů soc. služeb pro osoby se smyslovým ev. s kombinovaným

postižením na jedno místo. Vytvoření centra s širokým portfoliem poskytovaných

služeb dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů –

prostřednictvím 7 poskytovatelů budou poskytovány na jednom místě služby dle § 37

(odborné sociální poradenství), § 39 (osobní asistence), § 42 (průvodcovské a

předčitatelské služby), § 54 (raná péče), § 65 (SAS pro rodiny s dětmi), § 66 (SAS pro

seniory a osoby se zdravotním postižením), § 70 (sociální rehabilitace)

• Výborná docházková i dojezdová vzdálenost

• Bezbariérové vyřešení přístupu do objektu – bezbariérová rampa, uplatnění jednotně

zvoleného barevného konceptu budovy (jejich důležitých částí) s ohledem na nutný

kontrast pro osoby se zrakovým hendikepem.



Vizualizace budoucího stavu



Předpokládaný harmonogram 

• 03/2021 – schválen projektový záměr a identifikační listina projektu

• 08/2021 – výběr dodavatele a zahájení zpracování návrhu stavby

• 03/2022 – dokončení návrhu stavby s odhadovaným rozpočtem

• 09/2022 – 05/2023 – příprava stavební dokumentace

• 10/2023 – plánovaný termín předložení projektové žádosti do výzvy ŘO ITI

• 01/2024 – datum zahájení realizace akce

• 12/2025 – datum ukončení realizace akce



Finanční náklady akce

Projekt Centrum sociálních služeb Bělehradská 389 Pardubice – SMYSL je zařazen do

strategie ITI 2021 – 2027 Hradecko-pardubické aglomerace v rámci operačního programu

IROP Infrastruktura sociálních služeb.

Specifický cíl operačního programu: IROP 4.2 Podpora sociekonomického začlenění

marginalizovaných komunit, domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně

osob se zvláštními potřebami, pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních

služeb

• Celkové výdaje projektu 68 002 083,00 Kč

• Celkové způsobilé výdaje 65 104 728,47 Kč

• Celkové nezpůsobilé výdaje 2 897 354,53 Kč

• Podpora - příspěvek EU 55 339 019,20 Kč



Hodnoty monitorovacích indikátorů relevantní pro projekt

Indikátor výstupu akce:

• 554 010 - Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci

Cílová hodnota: 7 (Cílová hodnota bude odrážet počet druhů poskytovaných sociálních

služeb v objektu)

• 554 401 - Rekonstruovaná či modernizovaná kapacita podpořených zařízení

nepobytových sociálních služeb

Cílová hodnota: 4 413 (Odpovídá počtu klientů za rok)

Indikátor výsledku akce:

• 554 611 - Počet uživatelů nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče za rok

Výchozí hodnota: 4 413 (Vztahuje se k počtu klientů před realizací tedy za rok 2022)

Cílová hodnota: 4 413 (Všechny služby jsou již registrované a mají své počty klientů, které

se realizací záměru nezmění. Dojde pouze k přesunu fungujících služeb do nových

prostor, z tohoto důvodu budou výchozí i cílová hodnota indikátoru totožné, tj. 4 413)


