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O Pardubicích

• Krajské město
• 90 000 obyvatel
• 19 000 seniorů (nad 65 let)
• 10 000 cizinců



Kultura pro všechny v Pardubicích

• Pardubice mají Koncepci odstraňování bariér v přístupu ke kultuře.
• Zmapovali jsme potřeby seniorů v přístupu ke kultuře.
• Oproti jiným skupinám jsou tyto potřeby relativně naplněné.
• Věříme, že náš systém funguje – rada seniorů, kluby seniorů,...

Myslíme si, že to děláme dobře 



Koncepce: Kultura pro všechny

Vlastní výzkum – analýza nabídky a poptávky

Nabídka: kulturní instituce

Poptávka: osoby čelící bariérám – Komunitní plánování                     
(Odbor sociálních věcí)

Návrhová část – 16 opatření

Proces je na úrovni města snadno 
přenositelný. Metodika se dá 
aplikovat i vlastními silami. 



Cílové skupiny - poptávka

Komunitní plánování

• Osoby se zdravotním postižením a osoby se zdravotním 
znevýhodněním 

• Cizinci, národnostní a etnické menšiny 
• Osoby ohrožené sociálním vyloučením a v obtížné životní 

situaci 
• Senioři 
• Rodiny s dětmi a mládež 
• Osoby s duševním onemocněním 

Skupina odborníků na dané téma, 
která se pravidelně schází, je skvělý 
zdroj infromací.



Memorandum o spolupráci

13 příspěvkových organizací + město + Pardubický kraj
• Organizace deklarují vůli spolupracovat na 

naplňování.
• Všichni víme, co chceme a zařazujeme toto 

uvažování do běžné činnosti. 
• Organizace generují vlastní projekty na míru své 

činnosti.

Město jasně deklaruje, co je 
jeho cílem. Nejsme v tom 
sami. 



Potřeby X Bariéry

POTŘEBA - BAIRÉRA - ŘEŠENÍ

A. Informovanost X nevhodné komunikační kanály, zacílení

B. Doprovod X nedostatečné asistenční služby

C. Potřeba setkávat se X kapacity prostor, doprava

D. Dostupnost kompenzačních pomůcek X nedostatečné řešení pro nedoslýchavé

v městském divadle



Culture Buddy

Koalice nevládek
Pardubicka, z.s.

Česká 
abilympijská
asociace, z.s.

Kulturní 
organizace

• Z praxe: Hamburský kulturní klíč a
Kulturbuddy Wien;

• Podstatou opatření je propojení 
kulturních organizací, organizací v 
oblasti sociálních služeb a 
dobrovolníci;

• Dobrovolník musí mít vstupenku na 
akci zdarma;

• Služba funguje, rozšiřujeme ji;

Z analýzy víme, že měkké
bariéry jsou stejně důležité
jako ty tvrdé.



Volnočasové aktivity pro seniory v Pardubicích

• Pozice referenta volnočasových aktivit pro seniory (od roku 1989)
• Ples seniorů, kroužky, plavenky, týden pro seniory

• Rada seniorů města Pardubic
• Kluby seniorů 
• Seniorcentrum

Kontinuální práce od roku
1989



Rada seniorů města Pardubic

• Poradní orgán rady města od roku 1999 
(nesouvisí s Radou seniorů ČR)

• 7 členů, na dva roky
• Kontakt se seniorskou veřejností – sbírá 

podněty
• Členové Rady seniorů jsou zastoupeni ve 

všech komisích při Radě města Pardubic s 
hlasem poradním



Kluby seniorů

• Kluby seniorů jsou neformální, avšak organizované skupiny seniorů
• 4 vyčleněné klubovny
• 24 klubů
• 1000 seniorů
• Tematicky zaměřené (turisté, cyklisté, učitelé, zaměstnanci letiště – bývalí 

kolegové)



Seniorcentrum

• Centrum aktivit pro seniory, od roku 1998
• 19 kroužků
• Tělocvičné aktivity, angličtina, paličkování, pěvecký sbor, tanec, přednášky,...
• COVID přerušil některé aktivity – např. pravidelné setkání seniorů s členy 

dětského a studentského parlamentu.













DĚKUJI ZA POZORNOST

Martin Karas

Vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu
odbor školství, kultury a sportu
Magistrát města Pardubic

Telefon: 466 859 535
www.pardubice.eu

http://www.pardubice.eu/

