
     
 
 
 
 
 

 
Tisková zpráva 

 
 

Individuální projekt Pardubického kraje II, 

Azylový dům pro matky s dětmi ve Svitavách 

 
Oblastní spolek Českého červeného kříže, který je zřizovatelem a provozovatelem Azylového domu pro 
matky s dětmi ve Svitavách (dále jen AD), již po druhé uspěl a získal finanční dotaci z Individuálního 
projektu Pardubického kraje II, který je financován z Evropského sociálního fondu OP LZZ.  
Na předešlý projekt, který byl úspěšně realizován v období od 1. ledna 2010 do 31. ledna 2013, navazuje 
nový projekt obdobného charakteru. V rámci již zrealizovaného projektu bylo vyčerpáno cca 3, 034 mil. Kč. 
Rozpočet nového projektu je podstatně nižší, objem finančních prostředků na rok 2013 a 2014 činí 1 719 540 
Kč, ale i tak výrazně pomůže tomu, aby AD mohl být v tomto období provozován. 
Projekt je zaměřen na poskytování sociální služby – azylové domy v Pardubickém kraji. Služba je plánována 
pro 55 uživatelů při splnění 8 388 lůžkodnů. 
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Individuální projekt Pardubického kraje II, 

 Azylový dům pro muže ve Svitavách 

 
Město Svitavy, které je zřizovatelem a provozovatelem Sociálních služeb - Azylového domu pro muže ve 
Svitavách, získalo již podruhé částečnou finanční dotaci na provoz tohoto zařízení z Individuálního projektu 
Pardubického kraje II. Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím  
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Financování azylového domu 
navazuje na předešlý projekt, který byl realizován v období od 1.ledna 2009 do 31.ledna 2013 částkou 
2 922 780 Kč  
Rozpočet nového projektu je oproti předešlé finanční dotaci nižší, objem finančních prostředků na rok 2013 – 
2014 činí celkem 1 544 790 Kč, ale i tak výrazně pomůže tomu, aby byl azylový dům nadále provozován 
v takové kvalitě, jako tomu bylo v minulosti. 
Cílem projektu je opět uspokojit potřeby vybrané cílové skupiny osob a nabídnout všem potencionálním  
uživatelům dostupné a kvalitní služby. Díky tomuto projektu budeme řešit nepříznivou sociální situaci 
spojenou se ztrátou bydlení především mužům s trvalým bydlištěm ve správním obvodu Městského úřadu  
Svitavy a Pardubického kraje, budeme nápomocni při uplatňování jejich práv, oprávněných zájmů a při 
odstraňování jejich problematických osobních záležitostí. Našim cílem je sociální služby azylového domu 
dále zkvalitňovat a rozvíjet ve prospěch všech uživatelů.             
 
Vladimír Stupka – vedoucí AD 
 
 
 

 


