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ÚVOD 

Obecně lze sociální politiku definovat jako politiku, která se primárně soustředí na člověka, 

směřuje k jeho rozvoji a zlepšení jeho životních podmínek, jeho osobnosti, dispozic a kvalit 

života. Formy a nástroje sociální politiky jsou různé, může se jednat o peněžité či věcné 

plnění, o poradenství, sociální služby aktivizačního a terénního charakteru, tak o systém 

sociálně právních ochranných institucí a mechanismů až po služby rezidenční a azylové.   

Na přímé realizaci sociálního zabezpečení se kromě státu, který zároveň vytváří právní 

rámec sociálního zabezpečení, podílí také kraje a obce v samostatné nebo přenesené 

působnosti a další nestátní subjekty. Vzhledem k širokému spektru poskytovatelů, ale také 

služeb a potřeb je nutné problematiku sociální politiky podložit koncepčním dokumentem, 

který zajistí dostatečnou podporu pro dlouholeté efektivní řízení této oblasti.  

Potřeba koncepčního řešení sociální politiky je také silně svázána se základní 

charakteristikou rozvinutého světa, tedy se značným stárnutím obyvatelstva. Nejinak je tomu 

na území České republiky a území Litomyšle. V této souvislosti je možné i nadále očekávat 

nárůst zájmu o sociální služby pro seniory, a je tedy nutné koncepční řešení této oblasti. 

Česká republika se tedy přiklonila k metodě komunitního plánování sociálních služeb, což se 

jeví jako efektivní nástroj optimalizace a zefektivnění sociálních služeb v této lokalitě.  

Tato koncepce rozvoje sociální politiky obsahuje aktuální průřezové informace  

o problematice sociální oblasti města Litomyšl a stane se jedním z podkladů pro zpracování 

aktuálně zahájené aktualizace Strategického plánu města Litomyšl. Tato koncepce tak není 

strategií rozvoje sociální oblasti, nevychází z aktuálních průzkumů potřeb zástupců  

tzv. „triády“ a nezahrnuje tak prvky komunitního plánování tohoto období.   

Dokument ve své části č.1 - Analytická část definuje základní charakteristiku obyvatelstva  

v ORP Litomyšl, přehledně uvádí aktuální seznam a důležité informace o poskytovatelích 

sociálních služeb se sídlem v Litomyšli/poskytující služby v Litomyšli ve velkém rozsahu, 

včetně důležitých aktuálních dat.  

Analytická část v tomto dokumentu však neobsahuje porovnatelné údaje na základě 

detailního popisu daných služeb, neobsahuje současný stav, konkrétní potřeby apod. 

Důvodem je výše zmíněný přístup pro zpracování koncepce bez využití prvků komunitního 

plánování. S detailnějším zpracováním a plnohodnotnou analýzou se počítá v rámci 

připravované aktualizace Strategického plánu města Litomyšl a natolik potřebné aktualizace 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb mikroregionu Litomyšlska. 

Kapitola č.2 s názvem Východiska pro návrhovou část vychází z předchozí analytické části  

a konkrétněji shrnuje hlavní problémy a definuje konkrétní potřeby.    

Návrhová část poté navazuje na výstupy z uvedených východisek a také plně respektuje 

výstupy ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb mikroregionu Litomyšlska 2008-

2010, který byl zpracován velmi zodpovědně kolektivem odborníků v sociální oblasti a byl 

zpracovaný dle principů komunitního plánování, včetně dotazníkových šetření a následných 

diskuzí. Výstupy z tohoto dokumentu byly s ohledem na dobu platnosti dokumentu v této 

koncepci aktualizovány. Dále návrhová část respektuje výstupy z aktuální verze dokumentu 

Koncepce prorodinné politiky města Litomyšl 2020-2025.      
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1. ANALYTICKÁ ČÁST 

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE  

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ORP LITOMYŠL 

Město Litomyšl leží na východě Čech v Pardubickém kraji na rozhraní Čech a Moravy na 

území okresu Svitavy. Správní obvod města tvoří celkem osm katastrálních území – Litomyšl 

(místní části Litomyšl – Město a Zahájí), Kornice, Lány, Nedošín, Nová Ves u Litomyšle, 

Pazucha, Pohodlí a Záhraď (místní části Záhradí a Suchá).  Rozloha správního obvodu  

je 3 345 ha.  

Město Litomyšl zastává od roku 2002 funkci tzv. obce s rozšířenou působností, do jehož 

správního obvodu spadá celkem 35 obcí. Území Litomyšlska se rozprostírá na 33 711 ha  

a žije zde 27 136 obyvatel. Většina obcí spadá do kategorie malých sídel, Litomyšl je jedinou 

obcí v ORP se statutem města.  Město tak plní úlohu mikroregionálního střediska, ve kterém 

žije více než třetina obyvatel. Město je centrem dojížďky do škol, na úřady, za 

zdravotnictvím, ale také za nákupy a službami. Tato významná spádovost hraje roli 

v ekonomické oblasti, ale také v koncentraci zařízení vybavenosti. Krajina v okolí Litomyšle 

je mimořádně cenná pro velké množství neopakovatelných kulturních, přírodních  

i historických hodnot. Region je charakterizován jako zemědělský, a to především vzhledem 

k vysokému podílu zemědělské půdy a poměrně značné zaměstnanosti v zemědělství. Podíl 

nezaměstnaných osob (tj. dosažitelných uchazečů o zaměstnání na obyvatelstvu ve věku 

15–64 let) se ke konci roku 2018 dostal na hodnotu 1,57 % (třetí nejnižší mezi SO v kraji).   

Město leží v nadmořské výšce 330 m n. m. Okolní terén se vyznačuje velikou rozmanitostí  

a podstatnou měrou je ovlivněn činností říčního toku Loučné, která Litomyšlí protéká  

od východu na západ. Nejvýznamnější historickou památkou je zámecký areál v Litomyšli, 

který je od roku 1999 zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a jehož 

atraktivita byla ještě zvýšena po dokončení revitalizace zámeckého návrší. Město je proslulé 

jako rodiště Bedřicha Smetany, na jehož počest se každoročně v areálu zámku pořádá 

operní festival. V roce 2020 se bude konat již 62. ročník národního hudebního festivalu 

Smetanova Litomyšl. Pro turisty jsou lákavá i další místa města, a to například náměstí 

ulicového tvaru, které je téměř 500 m dlouhé s mnoha renesančními domy, Portmoneum, 

galerie, muzea apod. Město Litomyšl se řadí mezi menší města, počet obyvatel na začátku 

roku 2020 pouze mírně převyšoval hranici deseti tisíc obyvatel. Konkrétně zde žije necelých 

10,5 tisíc obyvatel. Město se co do počtu obyvatel řadí na 8. místo v Pardubickém kraji. Blíže 

se demografické situaci v obci bude věnovat následující část.  

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 

Demografický vývoj lze sledovat od roku 1869, kdy proběhlo první dochované sčítání 

obyvatel. Počet obyvatel, dle těchto informací, z počátku rostl. První pokles je možné 

zaznamenat mezi lety 1921 a 1930. Další pokles v roce 1950 je možné přičítat odsunu 

německého obyvatelstva z regionu a k osídlování okolních vesnic.   

Od tohoto roku až do roku 1980 počet obyvatel postupně rostl. Nejvyššího počtu obyvatel 

dosáhla Litomyšl v roce 2000, kdy se počet obyvatel vyšplhal na 10 465.  
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Tab.č.1: Vývoj počtu obyvatel 

1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001

9 651 9 329 8 737 8 638 7 655 8 427 8 884 10 253 10 187 10 358  

Ve městě Litomyšl dochází v průběhu posledních třiceti let pouze k mírnému nárůstu počtu 

obyvatel, což dokazuje přírůstek mezi lety 1990 a 2018 pouze o 171 obyvatel. Mezi lety 2010 

a 2015 docházelo k poklesu počtu obyvatel, a to především kvůli migračnímu úbytku, 

v posledních dvou letech se trend otočil a dochází naopak ke značnému migračnímu 

přírůstku. Což může být způsobeno také nárůstem dokončených bytů v posledních letech. 

Přirozený přírůstek je ve většině let kladný. Celkový přírůstek lze sledovat od roku 2016. 

Tab.č.2: Přírůstky a úbytky počtu obyvatel 

  Narození Zemřelí 
Přistě- 

hovalí 

Vystě- 

hovalí 

Přírůstek 

přirozený 

Přírůstek 

migrační 

Přírůstek 

celkový 

Stav 

31.12. 

1990 119 122 211 198 -3 13 10 10 258 

2000 109 107 132 183 2 -51 -49 10 465 

2010 105 92 188 250 13 -62 -49 10 226 

2011 88 99 201 194 -11 7 -4 10 185 

2012 113 90 206 236 23 -30 -7 10 178 

2013 101 91 199 250 10 -51 -41 10 137 

2014 93 102 207 258 -9 -51 -60 10 077 

2015 107 105 198 234 2 -36 -34 10 043 

2016 121 100 239 206 21 33 54 10 097 

2017 126 99 342 188 27 154 181 10 278 

2018 112 94 404 271 18 133 151 10 429 

OBYVATELSTVO PODLE RODINNÉHO STAVU, POHLAVÍ A VĚKOVÝCH 

SKUPIN 

Z celkového počtu obyvatel, tedy 10 429 bylo 5 080 mužů a 5 349 žen v roce 2018. 

Procentuální zastoupení mužů v populaci je 48,71 %, žen 51,29 %.   

V následujícím grafu můžeme sledovat situaci v posledních 18 letech, kde pozorujeme 

klasický trend poslední doby, který je patrný na území celé ČR. Dochází k poklesu počtu lidí 

v předproduktivním věku, stagnuje nebo klesá počet lidí produktivního věku a značně roste 

počet lidí v postproduktivním věku. Na Litomyšlsku došlo k úbytku počtu obyvatel ve věkové 

kategorii 0–14 let (pokles o 73 obyvatel), naopak lze sledovat značný nárůst v kategorii 65 a 

více let (nárůst o 746 obyvatel). Počet obyvatel v kategorii 15–64 let poklesl o 507 obyvatel. 

Průměrný věk obyvatelstva vzrostl z 38,7 na 43,1 let. O populaci města lze tedy říci, že 

značně stárne.  Index stáří, který dává do porovnání počet obyvatel v postproduktivním věku 

s počtem obyvatel v předproduktivním věku, je v Litomyšl ve výši 1,38, což znamená, že na 

100 dětí v předproduktivním věku připadá 138 lidí důchodového věku. Což je nad hranicí 

celé ČR, která měla index stáří v roce 2018 ve výši 1,21. 

Obecně lze jako hlavní příčiny stárnutí populace označit jednak pokles plodnosti a s tím 

související snižování podílu dětské složky a dále pokles úmrtnosti, růst naděje dožití, a s tím 

související zvyšující se podíl osob v postproduktivním věku (tzv. stárnutí ve vrcholu věkové 

pyramidy). 
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Graf.č.1: Přehled obyvatel dle věkových skupin 

 

CHARAKTERISTIKA DLE SŇATKOVOSTI, ROZVODOVOSTI A POČTU 

POTRATŮ 

V rámci charakteristiky dle sňatkovosti, rozvodovosti a počtu potratů bylo porovnáváno 

období od roku 1991 do roku 2018. Z grafu je patrné, že rok 2010 byl jediným rokem, ve 

kterém byla rozvodovost vyšší než sňatkovost. Nejvíce sňatků bylo uzavřeno v roce 1993, 

naopak nejvíce rozvodů se uskutečnilo v roce 1994. Obyvatelé Litomyšle ve sledovaném 

období uzavřeli v průměru 51 sňatků ročně, rozvedlo se v průměru 37 párů každý rok.  

Graf.č.2: Přehled sňatků, rozvodovosti a potratů 

 

Dále je z grafu výše zřejmé, že počet potratů celkově klesá, což je způsobeno tím,  

že je dostupnější antikoncepce a každá druhá žena v plodném věku (tedy ve věku  

od 15 do 49 let) používá antikoncepci předepsanou lékařem. Dále je patrné, že nejvyšší 

pokles počtu potratů byl mezi lety 1992 a 1994. V následujících letech poté docházelo 

k dalším poklesům, nejednalo se však již o tak dramatické změny.  
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Dle údajů ČSÚ je však v otázce potratovosti v posledních třiceti letech značná změna, klesá 

počet umělých přerušení těhotenství, ale naopak narůstá počet samovolných potratů. To je 

způsobeno životním stylem, ale také věkem prvorodiček a dalšími faktory.  

Pozn.: V následující části dokumentu se bude popis situace v Litomyšli vracet v čase. Ačkoliv  

od roku 2011 (k hodnocení využíváme několik statistických zdrojů týkajících se tohoto roku, 

z toho důvodu se údaje drobně liší) uplynulo již mnoho let, není statistické šetření, které by 

lépe charakterizovalo současný stav obyvatelstva. Většina aktuálnějších statistických dat 

poskytuje pohled na celý region, kraj či celou Českou republiku, nikoliv na Litomyšl jako 

město. Bude tedy použito výsledků dat Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 (dále jen SLDB 

2011). V následujícím roce po aktualizaci a SLDB 2021 bude tento dokument zhodnocen co 

do aktuálnosti a případně bude doplněn o další charakteristiky z šetření vyplývajících.  

CHARAKTERISTIKA DLE SLDB 2011 

CHARAKTERISTIKA LITOMYŠLE DLE RODINNÉHO STAVU 

Z celkového počtu obyvatel v roce 2011, tedy z 10 154, bylo téměř 39 % svobodných.  

Dále necelých 45 % ženatých nebo vdaných, přibližně 8,7 % rozvedených a 7,5 % 

ovdovělých. První koláčový graf znázorňuje rodinný stav celkem. Druhý sloupcový graf poté 

znázorňuje rozložení jednotlivých charakteristik dle pohlaví. Jak můžeme vidět v prvním 

sloupci, procentuální zastoupení svobodných mužů a žen mírně převažuje zastoupení 

svobodných mužů.  

V rámci charakteristiky ženatých a vdaných v populaci obce je to již přibližně stejný poměr. 

V procentuálním zastoupení rozvedených a ovdovělých již značně převažují ženy.  

Především v charakteristice procentuální podíl ovdovělých  žen a mužů v populaci obce 

značně dominují ženy. V Litomyšli bylo v roce 2011 celkem 128 vdovců a 633 vdov. Tato 

situace tak kopíruje celospolečenský trend vyššího věku dožití žen v porovnání s dožitím 

mužů. 

 

Graf č.3 a č.4: Přehledy dle rodinného vztahu 
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CHARAKTERISTIKA LITOMYŠLE DLE VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURY 

Vzdělanostní struktura obyvatelstva je hodnocena u obyvatelstva nad 15 let, tedy u obyvatel, 

kteří mají ukončené základní vzdělání. Z celkového počtu obyvatel je nad 15 let 86 % 

obyvatel, tedy 8 738 lidí.  

Vzdělanostní struktura obce Litomyšl je víceméně ve shodě se vzdělanostní strukturou  

České republiky. Stejně jako celá ČR i na úrovni města je přibližně 18 % obyvatelstva bez 

vzdělání a se základním vzděláním včetně toho neukončeného. Toto číslo se může jevit jako 

vysoké, ale je to především tím, že do statistiky jsou zahrnuti také žáci a studenti základní  

a střední školy od 15 let. Většina z nich však postupem času spadají do dalších kategorii. 

Vzdělanostní struktura obyvatel Litomyšle lze hodnotit jako pozitivní, neboť v oblasti nižších 

stupňů je pod úrovní ČR a v dalších stupních vzdělání je lehce nad průměrem ČR. 

V Litomyšli je nižší zastoupení středoškolsky vzdělaného obyvatelstva bez maturity,  

a naopak vyšší počet obyvatel se středoškolsky (s maturitou) a vysokoškolsky vzdělaným 

obyvatelstvem v porovnání s ČR, vše však v jednotkách procent. 

Graf.č.8: Struktura obyvatel dle vzdělání 

 

 

CHARAKTERISTIKA LITOMYŠLE DLE EKONOMICKÉ STRUKTURY 

V Litomyšli bylo v roce 2011 zaměstnáno celkem 4 465 obyvatel. Největší zastoupení bylo 

v oblasti průmyslu, ve kterém pracovalo celkem 23,6 % ekonomicky aktivních obyvatel.  

Více než 10 % zaměstnaných pracovalo ve velkoobchodě, maloobchodě a opravě a údržbě 

motorových vozidel. Přibližně 10 % pak pracovalo v oblasti stavitelství, ve vzdělávání  

a v oblasti zdravotní a sociální péče.  

V Litomyšli je v současné době registrováno na 421 firem a podnikatelů. Největším 

zaměstnavatelem na Litomyšlsku je společnost Saint – Gobain Adfors CZ.   
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Graf.č.9: Struktura obyvatel dle ekonomické struktury 

 

POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM 

V LITOMYŠLI/POSKYTUJÍCÍ SLUŽBY V LITOMYŠLI VE VELKÉM ROZSAHU  

Odbor školství a sociální péče 

Pod odbor školství a sociální péče spadá dále oddělení sociální péče a oddělení sociální 

právní ochrany dětí. Odbor školství a sociální péče poskytuje sociální poradenství, odbor 

školství poté zajišťuje funkci zřizovatele škol, školských zařízení a Centra sociální pomoci 

města Litomyšle. Zabezpečuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. provoz všech škol  

a školských zařízení na území města. Zabezpečuje komisi pro sport a tělovýchovu, komisi 

pro výchovu vzdělávání a komunitní plánování a komisi sociálně právní ochrany dětí. 

Zpracovává smlouvy o poskytnutí dotací NNO. Poskytuje dary trenérům dětí a mládeže. 

Spolu s odborem kultury a cestovního ruchu organizuje Toulovcovy prázdninové pátky. 

Vykonává státní správu ve školství pro školy a školská zařízení ve správním obvodu města 

Litomyšl a poskytuje jim metodikou pomoc. Zpracovává návrh rozpočtu a rozbor hospodaření 

pro školy a školská zařízení ve správním obvodu. Připravuje podklady pro zúčtování 

prostředků se státním rozpočtem. Zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetní 

a finančních výkazů za školy a školská zařízení ve SO. Shromažďuje a zpracovává data 

z dokumentace evidenci za školy a školská zařízení ve správním obvodu. Odbor také pořádá 

odbornou a hojně navštěvovanou konferenci Současnost a perspektiva sociální péče ve 

společnosti 21. století.  

Dále v Litomyšli funguje pracovní skupina pro bytovou politiku – jejím primárním účelem je 

přidělování nájemních bytů v Litomyšli a bytů zvláštního určení.  

Oddělení sociální péče 

Oddělení sociální péče zajišťuje výkon sociální práce pro různé skupiny obyvatel, např. 

seniory, zdravotně postižené občany, občany s nízkými příjmy apod. Dále zajišťuje funkci 

sociálního kurátora pro dospělé a práci romského poradce. Oddělení vydává parkovací 

průkazy a recepty na omamné a psychotropní látky. Vykovávají funkci veřejných 

opatrovníků. Oddělení má také na starosti výdej euroklíčů. 
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Oddělení sociálně právní ochrany dětí realizuje zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Vykonává funkci opatrovníka při ochraně zájmů 

nezletilých dětí (určení péče a výživného, určení/popření otcovství, změna výchovného 

prostředí, příjmení nezletilého dítěte a další). Zajišťuje ochranu práv dítěte na příznivý vývoj  

a řádnou výchovu, chrání oprávněné zájmy dítěte včetně ochrany jeho jmění, vykonává 

úkony směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. Dalším důležitým hlediskem je 

ochrana rodičovství a vzájemné právo dětí a rodičů na rodičovskou výchovu a péči  

a zabezpečování náhradního rodinného prostředí dítěti (osvojení, pěstounská péče, svěření 

dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče a další). Zabývá se problematikou 

závadového chování a trestné činnosti nezletilých (sociální kuratela). Specializuje se na 

oblast ochrany týraných a zneužívaných dětí. Poskytuje poradenskou a informační činnost 

klientům v oblasti sociálně právní ochrany dětí.  

 

V níže uvedené tabulce je možné pozorovat setrvalý stav aktivit realizovaných OSPOD 

Litomyšl. Data uvedená v této tabulce jsou souhrnnými daty za celý správní obvod ORP 

Litomyšl. 

 

 2017 2018 2019 

Kolik je v evidenci rodin na OSPOD 129 210 170 

Počet soudních jednání, ve kterých sociální pracovníci zastupovali 

děti 

OSPOD ustanoven kolizním opatrovníkem 

155 162 156 

Počet vykonaných návštěv sociálních pracovníků v rodinách 

Kvalifikovaný odhad 

250 250 250 

Náhradní rodinná péče (osvojení) 0 0 0 

Náhradní rodinná péče – pěstounská péče 36 34 36 

Návrhy sepsané na OSPOD 

Kvalifikovaný odhad 

60 60 60 

Ústavní péče 7 7 9 

 

 

Z hlediska rozsahu práce oddělení roste význam poradenství a terénní sociální práce, což se 

odráží zejména v následujících ukazatelích – odborné sociální poradenství, depistáže, 

pomoc v místě bydliště, sociální šetření, návštěvy klientů v zařízeních.  
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Mezi další činnosti odboru patří:  

• Průběžné poskytování sociálního poradenství a pravidelné informování osob o všech 

možnostech sociální pomoci formou letáků  

• Komplexní sociální práce pro osoby v nepříznivé sociální situaci  

• Pomoc při zajišťování následné péče po propuštění z nemocnice (spolupráce se soc. 

pracovníky nemocnic a dalšími organizacemi poskytující pečovatelskou službu 

• Pomoc při vyplňování formulářů pro úřad práce (příspěvek na péči, mobilitu, bydlení, 

zajištění pomůcek apod.), asistence při jednání s úřadem práce  

• Pomoc v krizové situaci   

• Spolupráce s neziskovými organizacemi – zprostředkování kontaktu na jiné 

neziskové organizace poskytující sociální a asistenční služby, dluhové poradenství 

apod.  

• Koncepční a metodická činnost v dané oblasti  

 

Domy zvláštního určení   

Město Litomyšl má ve svém majetku dva domy zvláštního určení (dříve dům s pečovatelskou 

službou). Pro přidělení tohoto bytu je nutné být zařazen do evidence uchazečů o byt 

zvláštního určení. Žadatelem o byt může být pouze starobní důchodce; osoba mladší, která 

pobírá invalidní důchod; manželská, sourozenecká nebo jiná dvojice, jestliže alespoň jeden z 

nich potřebuje sociální péči (podklad PnP) a druhý ze závažných důvodů potřebnou péči 

sám nemůže poskytnout, avšak splňuje alespoň jednu z výše uvedených podmínek. Na 

základě zhodnocení je dané žádosti přidělen počet bodů a je zařazen do pořadníků pro 

případ, že by se některý z bytů uvolnil. 

Nájemní bydlení v bytech města Litomyšl  

Město Litomyšl dále disponuje městskými byty, které jsou přidělovány výhradně RaM na 

návrh pracovní skupiny pro bytovou politiku. RaM může byt přidělit přímo bez výběrového 

řízení, zejména v případě živelných událostí, pokud je to potřebné pro město nebo v jiných 

naléhavých případech. 

 

Úřad práce, kontaktní pracoviště Litomyšl 

Kontaktní pracoviště Litomyšl zajišťuje následující služby: zprostředkování zaměstnání, 

státní sociální podporu, podporu v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením, 

sociální služby a příspěvky na péči.  

Příspěvek na péči v I. stupni je vyplácena 304 osobám z ORP, ve II. stupni závislosti 286 

osobám, ve III. stupni 246 osobám a ve IV. Stupni 145 osobám.  

KoP Litomyšl eviduje celkem 845 platných průkazů osoby se zdravotním postižením.  

V Litomyšli je evidováno v dubnu 2020 celkem 84 žádostí o příspěvek na živobytí, z toho 41 

jednotlivců a 43 rodin v hmotné nouzi. 
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Centrum sociální pomoci města Litomyšl 

Organizace poskytuje dvě sociální služby: 

• Domov pro seniory (DS) - Domov Pod Školou – poskytování služeb pro osoby starší 

60 let, kteří se z důvodu zdravotních či sociálních staly nesoběstačnými a závislými 

na pomoci druhých.  

• Domov se zvláštním režimem (DZR) - Domov Na Skalce – poskytování služeb pro 

osoby starší 50 let, konkrétně pro osoby trpící Alzheimerovou nemocí či jinou formou 

demence.   

Služby v těchto zařízeních zahrnují základní činnosti, jako je poskytování ubytování, 

poskytnutí stravy, pomoc při zvládání základních běžných úkonů péče o vlastní osobu. 

Pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, sociálně 

terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 

při obstarávání osobních záležitostí.  

Farní charita Litomyšl 

Farní charita Litomyšl poskytuje sociální služby v několika střediscích: 

• Charitní ošetřovatelská péče (doplňuje poskytování sociálních služeb – jde o 

zdravotní péči nikoliv o sociální službu) 

Poskytuje péči v domácím prostředí lidem starým a nemocným, závislým na pomoci 

druhé osoby na základě indikace praktického nebo odborného lékaře. 

Ošetřovatelskou službu zajišťují nejen v Litomyšli, ale na území 17 obcí SO ORP 

Litomyšl. Prováděné ošetřovatelské úkony jsou na základě indikace lékaře hrazeny 

zdravotní pojišťovnou a veškeré další pečovatelské úkony, které jsou nad rámec 

indikace, jsou hrazeny formou dotací a se spoluúčastí klientů. Celkem se v roce 2018 

starali pracovníci charity v rámci ošetřovatelské péče o 417 klientů a provedli 17 540 

návštěv, počet výkonů 33 257. 

• Domácí hospicová péče (doplňuje poskytování sociálních služeb – jde o zdravotní 

péči, nikoliv o sociální službu) 

Služba je určena nevyléčitelně nemocným a lidem v konečném terminálním stádiu 

nemoci, kteří si přejí zůstat doma až do konce svého života. Služba podporuje i 

rodinné příslušníky, kteří se o svoje blízké v domácím prostředí starají. V roce 2018 

se starali o 21 klientů v hospicové péči.  

• Pečovatelská služba 

V charitní pečovatelské službě v roce 2018 pečovali o 136 klientů, u kterých proběhlo 

11 372 návštěv a bylo realizováno na 15 432 výkonů.  

• Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek 

Půjčovna kompenzačních pomůcek slouží pro občany, u kterých je nutné použití 

pomůcky ke kompenzaci zdravotního handicapu. Tyto pomůcky si může zapůjčit 
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kterýkoliv obyvatel města a regionu, služba je placená uživatelem dle platného 

ceníku. Pomůcky slouží k překlenutí doby, za kterou si uživatel zajistí pomůcky 

stabilní na základě lékařského poukazu, kterou již může uhradit zdravotní pojišťovna. 

Tato služba umožňuje setrvání klienta v domácím prostředí. Pracovnice půjčovny 

zároveň poskytuje poradenství v oblasti zdravotních a kompenzačních pomůcek a 

jejich užívání, získání náhradních dílů a radí také v oblasti podání žádosti o přidělení 

pomůcky od zdravotní pojišťovny.  V roce 2018 bylo v rámci půjčovny zdravotních a 

kompenzačních pomůcek uzavřeno celkem 94 smluv a propůjčeno 109 pomůcek. 

• Středisko respitní péče Jindra 

Toto zařízení poskytuje úlevovou péči rodinám, které pečují o zdravotně nebo tělesně 

postiženého dospělého člena rodiny. Pečující rodina si tak může odpočinout od péče 

o svého člena rodiny a načerpat potřebnou sílu. Pobyt v tomto zařízení může 

nepřetržitě trvat maximálně 3 měsíce. Úhradu za pobyt hradí v plné výši klient. Služby 

v tomto zařízení zahrnují následující základní činnosti: poskytnutí ubytování, 

poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při 

osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 

terapeutické činnosti aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv atd. V roce 2018 

obsloužili 74 klientů (středisko má k dispozici celkem 9 lůžek). 

• Středisko humanitární pomoci 

Pomoc je určena lidem ve vážné materiální nouzi, kteří si nemohou opatřit základní 

potraviny prádlo a hygienické potřeby a lidem postiženým živelními událostmi (požár, 

povodeň apod.) 

• Sanace rodiny 

Posláním této služby je poskytnout pomoc a podporu rodinám s dětmi v nepříznivé 

životní situaci tak, aby rodina tuto situaci dokázala překlenout a byla schopná vytvářet 

prostředí pro výchovu dětí. V roce 2018 se jednalo o pomoc 36 rodinám, celkem 137 

klientů. 

• Podpora pěstounské rodiny 

Posláním této služby je provázet pěstouny a děti jim svěřené, poskytovat nebo 

zprostředkovat jim podporu výchovnou, vzdělávací a poradenskou činností a sledovat 

průběh pěstounské péče. V roce 2018 pečovala Charita Litomyšl o 24 rodin, celkem 

37 dětí v náhradní rodinné péči a zorganizováno bylo 7 akcí pro pěstouny. 

• Dobrovolnické centrum 

Bezplatná pomoc dětem, seniorům a zdravotně handicapovaným z Litomyšle a 

blízkého okolí. 

• Charitní šatník 

Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú. 

Osobní asistence, poskytována v širokém regionu Svitavska 
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Roční kapacita: 140 klientů  

Osobní asistence dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách je terénní služba 

poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a 

činnostech, které osoba potřebuje.  

 

Oblastní charita Nové hrady u Skutče  

 

Osobní asistence 

Roční kapacita: 20 klientů  

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná dospělým osobám a dětem, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 

pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení a není místně ohraničena 

(domácnosti uživatelů, předškolní a školní zařízení, místa volnočasových aktivit…). 

Občanské sdružení Naděje, pobočka Litomyšl 

Naděje pobočka Litomyšl poskytuje registrované služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o 

sociálních službách, konkrétně se jedná o nízkoprahové zařízení po děti a mládež. V rámci 

své činnosti zde realizují: 

• volnočasové aktivity pro děti, mládež a rodiny; 

• aktivity zaměřené na podporu dalšího vzdělávání a aktivizace dětí a mládeže; 

• víkendové a prázdninové zážitkové programy a výlety; 

• akce primární prevence (v rámci klubových programů); 

• odborné praxe žáků SŠ, stáže studentů VOŠ a VŠ; 

• účast na pracovních skupinách, spolupráce v rámci střešních organizací apod.;  

• dobrovolnictví; 

• pořádání akcí pro veřejnost. 

 

Rodinné centrum Litomyšl 

 

Rodinné centrum Litomyšl je centrem komunitním a integračním. Realizované aktivity centra 

mají preventivní i podpůrný přínos pro rodiny.  

Rodinné centrum svými aktivitami přispívá k rozvoji a podpoře komunity v oblasti sociální a 

vzdělávací. Realizují pravidelné a mimořádné aktivity. V roce 2019 zde bylo realizováno 

celkem 66 mimořádných akcí a v roce 2020 se předpokládá obdobný počet. Mimo to má tato 

organizace připraven pravidelný program, v jehož rámci jsou realizovány tréninkové aktivity, 

individuální a odborné poradenství, svépomocné skupiny, interaktivní kurzy, workshopy a 

semináře a mnoho dalšího.  

 

Středisko volného času 

Středisko volného času je školské zařízení pro zájmové vzdělávání zabezpečující 

volnočasové aktivity v průběhu celého roku (včetně dnů, kdy neprobíhá školní vyučování).  
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Organizace poskytuje metodickou, odbornou, materiální pomoc účastníkům zájmového 

vzdělávání. Aktivity jsou určeny veřejnosti od předškolního věku do dospělosti. Středisko 

volného času navštěvuje celkem 744 dětí, žáků, studentů a dospělých. 

Ruka pro život 

Ruka pro život o.p.s. byla založena jako organizace, která podává pomocnou ruku těm, kteří 

ji potřebují. V Litomyšli provozuje denní stacionář, poskytuje sociální služby lidem s 

mentálním a kombinovaným postižením, včetně lidí s poruchami autistického spektra a 

seniorům. Organizace pomáhá klientům se začleněním do společnosti, žít co 

nejsamostatněji a podle vlastních představ. 

 

2. VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST    

Litomyšl kontinuálně podporuje sociální služby s cílem, aby každý sociální problém našich 

obyvatel byl řešitelný v rámci konkrétní sociální služby. Celkově lze na základě zjištěných 

skutečností zhodnotit situaci v ORP Litomyšl jako vyhovující.  

Dlouhodobě, a to na základě ročního zjišťování neuspokojených žádostí, nevyhovuje 

kapacita dlouhodobých pobytových služeb, které se soustředí na péči o seniorské klienty 

primárně ve III. a IV. st. PnP. Kromě nízké kapacity ovšem nevyhovují současné nemovitosti 

požadavkům na realizaci těchto služeb, a to jak z klientského, tak pracovního pohledu.  

Zásadní prostorové nedostatky v Centru sociální pomoci města Litomyšl: 

• bariérové prostory;  

• nevhodné pracovní prostory (nejsou odpočinkové místnosti pro pracovníky); 

• vícelůžkové pokoje pro klienty;  

• společné toalety na chodbách, vybavení pokojů pouze umyvadly, pokoje zcela bez 

umyvadel;  

• finanční nákladovost – dvě nemovitosti k poskytování služeb, nájemní prostory 

prádelny, nájemní prostor sklady (celkem 4 místa v různých částech Litomyšle).  

 

Potřebnost kapacitní – zpracovaná Analýza pobytových služeb Domovy pro seniory, Domovy 

se zvláštním režimem – viz příloha č. 1. Jejím závěrem je „Požadované navýšení kapacity 

ze 75 klientů Centra sociální pomoci města Litomyšl na 100 klientů je velmi realistické a 

odpovídá minimálním požadavkům vzhledem k demografickému vývoji stárnutí v dalších 

letech.“ 

Další relevantní (detailnější) informace:  

Město Litomyšl poskytuje pobytové služby na velmi vysoké úrovni. Organizace Centrum 

sociální pomoci města Litomyšl poskytuje současně se službou „domovy pro seniory“ i 

službu „domovy se zvláštním režimem“. Současná kapacita pobytových služeb v organizaci 

je tedy 75 klientů, což je zcela nedostatečné a město tak usiluje o navýšení kapacity na 100 

osob.  
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Domov pro seniory (DS) – Domov Pod Školou 

K listopadu 2018 bylo v DS 50 klientů, průměrný věk 85 let. Počet žadatelů schopných 

okamžitého nástupu byl 24 osob. Žadatelé se hlásí prostřednictvím žádosti, jejíž součástí je 

vyjádření praktického lékaře. Každá žádost je obvykle do 1 měsíce prošetřena sociální 

pracovnicí organizace a vedoucí služby osobní návštěvou u žadatele. Každý žadatel obdrží 

dle vnitřní směrnice bodové hodnocení sociální potřebnosti. V případě uvolněného místa 

jsou osloveni žadatelé s nejvyšší mírou sociální potřebnosti. Jak bylo uvedeno výše, 

v případě Domu pro seniory je k okamžitému nástupu připraveno více než 20 žadatelů. 

Kromě aspektu bodového hodnocení je nutné také přihlédnout ke zdravotnímu stavu a 

možnostem DS, neboť ne všechny pokoje jsou bezbariérové, velikostně neodpovídají 

potřebám klienta apod. (sociální zařízení nemá 7 pokojů, pouze 6 pokojů má samostatné 

sociální zařízení, většina pokojů je vícelůžková, do některých se nevejdou dva vozíky, není 

možné vyjíždět s postelemi z pokojů apod.). 

Domov se zvláštním režimem – Domov Na Skalce  

K listopadu 2018 bylo v DZR celkem 25 klientů, průměrný věk byl 83 let. Počet žadatelů 

schopných okamžitého nástupu byl 34. Stejně jako v Domově seniorů i zde je veliký přetlak a 

klientům je místo přiřazováno na základě pořadníku dle sociální potřebnosti. Práce s klienty 

je velmi ztížena tím, že nejsou pokoje vybaveny sociálním zařízením ani umyvadly. Dva 

pokoje jsou jednolůžkové, deset pokojů je vícelůžkových. 

Každá ze služeb je provozována v samostatně stojící nemovitosti. Další pronajaté prostory 

slouží prádelně J. E. Purkyně 1126 a sklad Ropkova 51, vše v Litomyšli.  Vznik obou budov 

pobytových služeb je datován odhadem na konec 19. st., případně začátek 20. st. Od 

počátku se zda realizovaly charitativní aktivity. Jedna budova byla sirotčinec, druhá 

chudobinec. Rekonstrukce proběhlá před cca 25 lety zvýšila počet míst a částečně i kvalitu 

ubytování pro klienty.  

Z uvedeného popisu je zcela jasné, že budovy, ve kterých jsou poskytovány služby, 

jsou na hranici funkčnosti, a to jak směrem ke klientům, tak k pracovníkům.  

Na základě provedení analýzy současného stavu a zhodnocení statistických dat vyplývá, že 

současné kapacity služeb nedokáží reagovat na poptávku a leckdy se stává, že klient před 

uvolněním místa zemře či je přijat do služby složitě rodině dostupné.  Zde je třeba si 

uvědomit, že rodiny často podávají více žádostí a svého blízkého umisťují v domově, který 

první nabídne místo. A to i za předpokladu, že pro rodinu je velmi problematická 

dosažitelnost – riziko ztráty blízkého kontaktu seniora s rodinou – nemožnost navštěvovat jej 

tak často jako v případě, že by byl ve službě blíže.  

V období 2023–2025 ORP Litomyšl předpokládá výstavbu nové budovy, která by 

splnila požadavky na kvalitu poskytování sociálních služeb 21. století.  

Investice do nové budovy pro zmíněné pobytové služby by měla proběhnout v období 2023-

2025, ale jde pouze o odhadovaný termín. Skutečná realizace se bude odvíjet primárně od 

zajištění finančních prostředků na celou akci.   
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3.  NÁVRHOVÁ ČÁST 

 

Návrhová část Koncepce sociální politiky města Litomyšl navazuje na předešlou analytickou 

část dokumentu a na východiska pro návrhovou část a stanovuje základní přehled celkem  

4 oblastí, cílů a návazných opatření.  

Při zpracování byl brán zřetel na výstupy ze strategického dokumentu „Střednědobý plán 

rozvoje sociálních služeb mikroregionu Litomyšlsko 2008–2010“, z dokumentu „Koncepce 

prorodinné politiky města Litomyšl 2020-2025“, z Analýzy pobytových služeb Domovy pro 

seniory, Domovy se zvláštním režimem duben 2020 a z aktuální znalosti prostředí  

a problémů cílových skupin. 

 

Základní oblasti, cíle a opatření rozvoje sociální politiky města Litomyšl 
 

Přehled oblastí sociální politiky  

 

➢ Oblast č.1 Péče o seniory  

➢ Oblast č.2 Péče o osoby s postižením  

➢ Oblast č.3 Péče o rodiny s dětmi  

➢ Oblast č.4 Prevence kriminality ve městě 

 

Oblast č.1 Péče o seniory   

 

Cíl č.1 - Rozvoj terénní pečovatelské služby/osobní asistence 

Opatření: 

Podpora poskytování pečovatelské služby/osobní asistence 

Zajištění bezbariérové dopravy osobám se sníženou pohyblivostí   

Přizpůsobení skladby služeb terénní pečovatelské služby/osobní asistence tak, aby občané 
mohli za její pomoci co nejdéle setrvat v domácím prostředí  
  

Cíl č.2 -  Respitní péče  

Opatření:  

Udržení stávajícího stavu – dostatečný počet míst v zařízení poskytující respitní péči 

Cíl č.3 - Informovanost  

Opatření: 

Zvýšení informovanosti široké veřejnosti – aktualizace katalogu sociálních služeb 
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Vydání propagačních materiálů jednotlivými poskytovateli sociálních služeb, případně 
aktualizace stávajících  

Pravidelné články v regionálním tisku zaměřené na problematiku sociálních služeb 

Webové stránky – mimo webových stránek jednotlivých poskytovatelů služeb využít stávající 
stránky města Litomyšle k informovanosti o sociálních službách  
  
Cíl č.4 - Péče o osoby s Alzheimerovou nemocí a dalšími druhy demencí či handicapů/ 
zkvalitnění životních podmínek v pobytových službách pro seniory   

Opatření:  

Navýšení počtu lůžek v rezidenčním zařízení  

Podpora rodinám pečujícím v domácnosti o seniora, seniora s Alzheimerovou nemocí či 
dalšími demencemi – poradenství, metodická podpora pečujících rodin 

Výstavba nového pobytového zařízení – nové budovy pro CSP 

 

Cíl č.5 - Podpora v oblasti materiální  

Opatření:  

Zdarma jízdné v MHD pro seniory nad 65 let 

Cíl č.6 - Podpora seniorských aktivit v rámci dotačního řízení města 

Opatření:  

Podpora Senioři ČR místní organizace Litomyšl 

Podpora poskytovatelů sociálních služeb ve městě Litomyšl, které provozují Farní charita 
Litomyšl, HEWER, Salvia, Oblastní charita Nové Hrady, Laxus, Náš domov Koclířov, 
TyfloCentrum, Květná Zahrada, Svaz tělesně postižených ČR, Oblastní charita Polička, Ruka 
pro život apod. 

Podpora benefičních koncertů a další podpora jednorázových kulturních akcí   
  

Cíl č.7 - Podpora osob pečujících o seniora  

Opatření:  

Podpora provozu organizace Ruka pro život 

Podpora provozu Farní charity Litomyšl  

Podpora Centra sociální pomoci města Litomyšl  



 

19 

 

Výstavba Domova pro seniory v Litomyšli a podpora provozu  

Cíl č.8 - Podpora mezigeneračního soužití  

Opatření:  

Podpora aktivního způsobu života seniorů prostřednictvím dotačního programu, poskytnutí 
místnosti pro setkávání, podpora setkávání žáků škol a seniorů  

Cíl č.9 - Podpora mediální propagace a osvěty tématu péče o seniory  

Opatření:  

Zajištění dostatečné propagace nosných témat v rámci přípravy Strategického plánu města   

 

Oblast č.2 Péče o osoby s postižením  

 

Cíl č.10 - Podpora osobní asistence  

Opatření:  

Podpora stávajících poskytovatelů asistenčních služeb  

Rozvoj asistenčních služeb na všechny věkové skupiny uživatelů  
 
  

Cíl č.11 - Podpora mládeže s mentálním a kombinovaným postižením  

Opatření:  

Analýza současného stavu – počet klientů a časový rozvrh jejich odchodu ze školského 
zařízení   

Cíl č.12 - Podpora spolkové činnosti osob s různým druhem postižení  

Opatření:  

Zajištění vhodných prostor pro setkávání spolků a sdružení  

Podpora programů – besedy, přednášky, osvětová činnost, aktivizační programy 
 
Parkinson klub – finanční podpora 
 
Sdružení pro tělesně postižené – finanční podpora 
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Cíl č.13 - Rozšíření nabídky sociálních služeb   

Opatření: 

Podpora stávajících kontaktů a spolupráce s poskytovateli služeb z Pardubického kraje  

Cíl č.14 - Podpora aktivit pro děti s postižením v rámci dotačního řízení města 

Opatření:  

Podpora Speciální ZŠ Litomyšl – aktivity pro žáky s nejtěžším postižením  
a motivační podpora žáků s výbornými studijními výsledky 

Podpora Svazu tělesně postižených – oblast Litomyšl 

Podpora Parkinson klubu 

Podpora benefičních koncertů a další podpora jednorázových kulturních akcí   

Cíl č.15 - Podpora osob pečujících o zdravotně postiženého člena rodiny   

Opatření:  

Podpora provozu organizace Ruka pro život 

Podpora provozu Farní charity Litomyšl  

Podpora Centra sociální pomoci města Litomyšl  

Cíl č.16 - Podpora mediální propagace a osvěty tématu péče o osoby se zdravotním 
postižením 

Opatření:  

Zajištění dostatečné propagace nosných témat v rámci přípravy Strategického plánu města   
 
  

Oblast č.3 Péče o rodiny s dětmi  

 

Cíl č.17 - Podpora rodinám s dětmi do 6 let   

Opatření: 

Podpora činnosti Rodinného centra – rodičů na rodičovské dovolené 

Podpora služby, která zajistí občasnou krátkodobou péči o dítě do 6 let 
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Podpora a pomoc rodičům dětí do 3 let, kteří se chtějí vrátit do zaměstnání – NNO, živnosti 
apod.  

Vítání nových občánků 

Dar rodičům pro první narozené dítě v roce 

Osvobození od poplatku za odvoz odpadu pro 3. a další dítě 

Cíl č.18 - Podpora vytváření vhodných podmínek pro fungování rodin s dětmi a žáky  

Opatření: 

Dotační programy z rozpočtu města na podporu prorodinných aktivit v sociální oblasti  

Podpora provozu a vybavení mateřských a základních škol také prostřednictvím projektů z 
krajských, národních a cizích zdrojů, zajištění dotačního poradenství    

Slevy, popř. volné vstupné na vybrané akce 

Cíl č.19 - Rozvoj infrastruktury a vybudování veřejného prostoru přátelského rodinám   

Opatření: 

Rozvoj bezbariérovosti a průchodnosti města 

Revitalizace zeleně a veřejných prostranství 

Rozvoj cykloturistiky v Litomyšli a okolí 

Rozvoj dětských hřišť a zajištění akcí podporující sportování rodin    

Rozvoj možností bydlení pro rodiny 

Nabídka zasíťovaných stavebních pozemků  

Bytový fond města – nabídka nájemního bydlení 

Sociální práce jako nástroj předcházející sociálnímu vyloučení 

Zajištění kvalitní městské hromadné dopravy     

Podpora rozvoje veřejných prostranství 
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Cíl č.20 - Podpora prorodinných aktivit v rámci dotačního řízení města 

Opatření:  

Podpora Rodinného centra Litomyšl – náklady na provoz a zajištění činnosti na prorodinné 
aktivity  

Podpora benefičních koncertů a další podpora jednorázových kulturních akcí   

Podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Naděje  

Podpora kulturních akcí (Smetanova výtvarná Litomyšl, Studentská jízda, Majáles, Mladá 
Smetanova Litomyšl, Toulovcovy prázdninové pátky)  

Podpora aktivity „Křížem krážem prázdninami“  

Podpora mladých hudebníků, vystavovatelů, pěveckých sborů apod. 

Podpora SPMP ČR – pobočný spolek Litomyšl 

Podpora rodin prostřednictvím Obecního sociálního fondu zvláštní pomoci  
a prostřednictvím Dotačního programu na podporu sociální pomoci   
  

Cíl č.21 - Podpora pečujících rodičů 

Opatření:  

Průběžné zveřejňování informací o možných vzdělávacích programech na webových 
stránkách města 

Zveřejňování aktualizovaných informací o možnosti zaměstnání na webových stránkách 
města 

Podpora provozu dětských klubů 

Cíl č.22 - Podpora zařízení péče o předškolní děti 

Opatření:  

Podpora provozu a vybavení mateřských škol zřizovaných městem Litomyšl  

Nabídka prodloužení provozní doby mateřských škol  

Podpora činnosti organizace Mikrojesle Litomyšl  
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Cíl č. 23 - Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež v době prázdnin 

Opatření:  

Podpora provozu příměstských táborů  

Podpora činnosti organizací zabývajících se podporou volného času  

Podpora aktivity: „Křížem Krážem prázdninami“  

Podpora aktivity: „Toulovcovy prázdninové pátky“ 

Podpora promítání filmů s Kinematografem bratří Čadíků 

Zahájení Dnů evropského dědictví včetně programu pro celou rodinu 

ArchiMyšl – oslava dne architektury včetně programu pro celou 

Podpora akce „Lázně ducha“ – každoroční akce lázeňské sezóny   

Finanční i nefinanční podpora realizace příměstských táborů u ostatních organizací, např. 
škol, Střediska volného času, organizace Naděje apod.)  
  

Cíl č.24 - Podpora zdravé a fungující rodiny  

Opatření:  

Podpora zdraví, včetně výchovy k občanské odpovědnosti s cílem prevence sociálně-
patologických jevů (dodržování systému prevence v základních školách zřizovaných 
městem) 

Podpora vzdělávacích aktivit pro rodiče   

Podpora vzdělávacích aktivit pro žáky, např. akce Právo pro každý den 

Podpora duchovních, kulturních a volnočasových aktivit prostřednictvím dotačních titulů 
vyhlášených městem  

Opatření realizovaná v souladu se Strategickým plánem rozvoje sportu v Litomyšli  

Program primární prevence ve školách – zajištění činnosti speciálního pedagoga 

Přednášky zaměřené na rodinu, vztahy a sexualitu, na partnerství, rodičovství apod. 
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Cíl č.25 - Podpora činnosti organizací volného času, dostupnost a rozvoj 
volnočasových aktivit pro děti, dospělé, celé rodiny 

Opatření:  

Podpora činnosti Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Litomyšl 

Podpora činnosti Střediska volného času Litomyšl  

Podpora sportovních klubů – dotační programy města na činnost i provoz 

Podpora činnosti Rodinného centra  

Podpora činnosti ostatních organizací volného času 

Cíl č.26 - Podpora organizací poskytujících sociální služby rodinám v obtížné životní 
situaci 

Opatření:  

Podpora činnosti organizací jako jsou: Centrum sociální pomoci města Litomyšl,  Ruka pro 
život, Farní charita Nové Hrady, Středisko Salvia Svitavy, Domov pro seniory Sloupnice, 
Oblastní charita Červený Kostelec, Rodinné integrační centrum Pardubice, Domov pod 
hradem Žampach, Rytmus Východní Čechy, Linka bezpečí, Parkinson klub Litomyšl, Bílá 
holubice, mobilní hospicová péče Litomyšl, Náš domov Koclířov, Květná zahrada, Život plus, 
Naděje Litomyšl apod.  

 

Oblast č.4 Prevence kriminality ve městě  

 

Cíl č.27 - Podpora mediální propagace a osvěty tématu péče o rodiny s dětmi a 
prevence kriminality  

Opatření:  

Zajištění dostatečné propagace nosných témat v rámci přípravy Strategického plánu města   

Cíl č.28 - Podpora prevence rizikového chování 

Opatření:  

Zajištění bezpečnosti ve městě – kamerový systém 

Podpora sportu dětí a mládeže 

Otevření atletického stadionu pro veřejnost 

Vybudování venkovní posilovny 
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Podpora provozu hudebního klubu MC Kotelna 

Investice do sportovního areálu Černá hora  

Cíl č.29 - Podpora bezpečnosti dopravy a bezpečnosti ve městě 

Opatření:  

Kamerový systém mapující dopravní provoz   

Činnost městské policie – ranní dohled přechodů pro chodce 

Dopravní výchova pro děti a žáky – program města (teoretická i praktická část)  

Vybudování dětského dopravního hřiště a možnost jeho využívání zdarma veřejností 

Cíl č.30 - Nízkoprahové zařízení pro mládež  

Opatření: 

Podpora nízkoprahového zařízení Velryba, kterou provozuje občanské sdružení Naděje a 
klubu při SVČ 
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ZÁVĚREČNÉ SLOVO  

 
Vážení spoluobčané, sociální oblast se ve větší či menší míře dotýká každého z nás.   

 
Jsme si tak plně vědomi, že v této chvíli neexistuje koncepční aktuální dokument, který 
stanovuje základní směry rozvoje sociální oblasti města Litomyšl. I přes skutečnost, že jsme 
zahájili kroky směřující k aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Litomyšl, zpracovali 
jsme tuto koncepci sociální oblasti na období let 2020-2022.   
 
Tato Koncepce popisuje aktuální situaci a definuje základní přehled oblastí, cílů a opatření, 
které vychází z dokumentu „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb mikroregionu 
Litomyšlsko 2008-2010“, z dokumentu „Koncepce prorodinné politiky města Litomyšl 2020-
2025“ a z aktuální znalosti prostředí a problémů cílových skupin.  
 
Návrhová části tak výstižně definuje základní směry rozvoje v sociální oblasti a stane se 
jedním z podkladů pro zpracování aktualizace Strategického plánu rozvoje města Litomyšl, 
na jehož aktualizaci se budete moci v následujících měsících podílet i vy. 
 
Při tvorbě této koncepce jsme vycházeli z výstupů již dříve zpracovaných strategií na základě 

komunitního přístupu, ale také z toho, co je prověřené, co se nám daří a co již nějakou dobu 

v Litomyšli funguje. To však neznamená, že v návrhové části dokumentu neobjevíte nová 

opatření, která se budeme snažit uvést do života.   

 

Doufáme, že naše společná práce postupně povede ke zlepšování kvality života občanů, 

kteří se ocitli v tíživé situaci, a že jim vždy budeme moci poskytnout potřebnou pomoc 

a podporu, aby se jim v našem městě dobře žilo. 

 
Konkretizace definovaných priorit a následných opatření bude v souvislosti s plánovanou 
tvorbou aktualizace Strategického plánu rozvoje města Litomyšl zajištěna tzv. akčními plány.  
 

Doufáme, že se nám díky tomuto komplexnějšímu pojetí sociální problematiky, na které 
budeme dále pracovat, podaří přispět ke spokojenějšímu životu všech, kteří o to stojí.  

 

 

 

 

 

 

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. – starosta města                Radomil Kašpar – místostarosta města 

 

 

 

 

V Litomyšli dne 28. 4. 2020   


