
Zápis č. 2

z jednání Výboru pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální 

začleňování, Zastupitelstva města Přerova, ze dne 11. února 2015

P ř í t o m n i :  
Mgr. Netopilová, Josef Nesvadba, Šárka Kajanová, MUDr. Marie Mathonová, Ing. Jan Slivka,
Mgr. Andrea Dortová, Mgr. Věra Vránová, Ph.D., PhDr. Marcel Kašík, MUDr. Jiří Hadwiger

O m l u v e n i :
--

H o s t é :
Bc. Tomáš Navrátil, Mgr. Romana Pospíšilová, Mgr. Marta Šintáková, Mgr. et Mgr. Andrea Kafková, 
Mgr. Kateřina Steffanová, Mgr. Pavel Šíma, Bc. Marcela Nosálová, Ing. Marta Šťastná, Mgr. Lenka 
Klíčová, Mgr. Ivana Smětalová, Bc. Monika Pazderová, DiS.

O r g a n i z a č n í  p r a c o v n í k :
Bc. Lenka Ulehlová

P R O G R A M :

1. Přivítání a seznámení s programem zasedání: 
předsedkyně výboru Mgr. Helena Netopilová 

2. Představení jednotlivých nestátních neziskových organizací pracujících v sociálně 
      vyloučených lokalitách: Armáda spásy v České republice, z. s., Člověk v tísni, o.p.s., 
      Oblastní charita Přerov, o.s. KAPPA-HELP, „Sdružení SOS dětských vesniček“

3. Diskuze k prezentaci nestátních neziskových organizací

4. Informace k dotazníku, který byl zpracován pro Agenturu pro sociální začleňování:
Odbor sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova

5. Informace k ubytovně na ulici Dluhonské v Přerově.

6. Jednací řád výboru – připomínkování 

7. Informace k dalšímu zasedání výboru, který se bude konat 11.3.2015 v 16,30 hod., kde 
hlavním bodem programu bude „Grantový program na rok 2015 – oblast sociální, 
zdravotnictví“.

8. Komunitní plánování sociálních služeb 

9. Různé

10. Závěr jednání



K bodu 1: 

Přivítání a seznámení s programem zasedání

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování Zastupitelstva města Přerova 
(dále jen výbor) zahájila předsedkyně tohoto výboru Mgr. Helena Netopilová. Přivítala členy výboru 
a pozvané hosty. Sdělila, že jednání je včas a řádně svoláno a vzhledem k výše uvedenému počtu 
členů usnášeníschopné.
VÝBOR HLASOVAL O PROGRAMU, KTERÝ BYL JEDNOHLASNĚ SCHVÁLEN.

K bodu 2: 

         Představení jednotlivých nestátních neziskových organizací pracujících v sociálně 
vyloučených lokalitách

Byly pozvány tyto nestátní neziskové organizace:

Armáda spásy v České republice, z.s. – Mgr. Pavel Šíma
Člověk v tísni, o.p.s. – Bc. Marcela Nosálová
Oblastní charita Přerov – Ing. Marta Šťastná, Mgr. Lenka Klíčová
o.s. KAPPA-HELP  - Mgr. Ivana Smětalová
„Sdružení SOS dětských vesniček“ – Bc. Monika Pazderová, DiS.

Zástupci výše uvedených organizací jednotlivě představili své organizace s připravenými 
prezentacemi.

K bodu 3: 

Diskuze k prezentaci nestátních neziskových organizací

K bodu 4: 

Informace k dotazníku, který byl zpracován pro Agenturu pro sociální začleňování

Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova (dále 
jen MMPR) seznámila členy výboru s obsahem dotazníku, který byl součástí přihlášky ke spolupráci 
s Agenturou pro sociální začleňování. Zpracovaný dotazník byl zaslán členům výboru před jednáním 
výboru.

K bodu 5: 

Informace k ubytovně na ulici Dluhonské v Přerově

Zástupci Odboru sociálních věcí a školství MMPr – Mgr. Romana Pospíšilová, Mgr. Marta Šintáková 
a Mgr. Kateřina Steffanová podrobně seznámily členy výboru se situací na ubytovně. Více na 
www.prerov.eu – článek ze dne: 06.02.2015 – „Lidé z ubytovny dostali jídlo i oblečení, o jejich osudu 
se jedná“.

K bodu 6: 

Jednací řád výboru - připomínkování

Členové výboru připomínkovali návrh nového jednacího řádu výboru, který byl postoupen 
na kancelář primátora.



K bodu 7: 

         Informace k dalšímu zasedání výboru , který se bude konat 11. 3. 2015 v 16,30 hod., kde 
hlavním programem bude „Grantový program na rok 2015 – oblast sociální, zdravotnictví“

K bodu 8: 

Komunitní plánování sociálních služeb

Mgr. et Mgr. Andrea Kafková, vedoucí oddělení sociálních věcí a zdravotnictví MMPr  představila 
materiál tykající se „Komunitního plánování sociálních služeb – tvorba a podoba navazujícího 
dokumentu“. Členové výboru navrhují usnesení:

Zastupitelstvu města Přerova schválit zahájení přípravy Střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb na území města Přerova pro období let 2016 – 2019.

Výsledek hlasování:
Pro/9                        Proti/0                 Zdržel se/0

K bodu 9: 

Různé

Termín následujícího jednání výboru byl stanoven na 11.3.2015 na 16,30 hod., v zasedací místnosti 
Rady města Přerova, nám. TGM 1, Přerov.

K bodu 10: 

Závěr jednání

……………………………………………………..                                                     …………………………………………………….

             Bc. Lenka Ulehlová              Mgr. Helena Netopilová

            organizační pracovník                                     předsedkyně výboru

Příloha:
Prezenční listina

Rozdělovník:
Členové výboru
Hosté výboru
Kancelář primátora
Členové zastupitelstva


