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2015

Zpravodaj: Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru sociálních věcí a školství

Název návrhu:

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Přerov pro období let 2016 - 2019

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území města Přerova pro období let 2016 -
2019. Úplné znění je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2015

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova 

na své 30. schůzi dne 12. 11. 2015, usnesením 977/30/9/2015, podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území města Přerova pro období let 
2016 - 2019.

Výbor pro sociální a zdravotní záležitosti a sociální začleňování 

na svém 8. jednání dne 4. 11. 2015 doporučil Zastupitelstvu města Přerova schválit  Střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb na území města Přerova pro období let 2016 - 2019.

Odbor sociálních věcí a školství

předkládá Zastupitelstvu města Přerova strategický dokument, který je výsledkem procesu 
komunitního plánování sociálních služeb. V dokumentu jsou obsaženy cíle a opatření k zachování a 
rozvoji sociálních služeb na území města Přerova a jejich provázání se souvisejícími oblastmi života 



seniorů, osob se zdravotním postižením, rodin s dětmi, osob ohrožených sociálním vyloučením a 
etnických menšin.

Důvodová zpráva:

Aktuální II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Přerově pro období let 2011 - 2015 v 
tomto roce končí. Vzhledem k přínosu a významu komunitního plánování sociálních služeb schválilo 
Zastupitelstvo města Přerova na svém 10. zasedání dne 19. 2. 2015 zahájení přípravy navazujícího 
dokumentu.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (dále jen Plán) je výsledkem procesu komunitního 
plánování sociálních služeb metodou komunitní práce. Podstatou komunitního plánování je zjišťování 
potřeb zadavatelů, poskytovatelů sociálních služeb a uživatelů sociálních služeb. Je založeno na 
dialogu, vyjednávání a plánování sociálních služeb tak, aby odpovídaly místním potřebám, byly 
poskytovány efektivně a všichni zúčastnění měli možnost participovat. 

Nezbytným podkladem pro tvorbu jednotlivých cílů a opatření je sociálně demografická analýza a 
výzkum potřeb uživatelů a poskytovatelů sociálních potřeb. Analýzy byly zpracovány v rámci veřejné 
zakázky subjektem EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o.

Rada města Přerova na své 24. schůzi dne 25. 8. 2015 vzala výsledné výzkumy na vědomí, 
odsouhlasila organizační strukturu střednědobého plánování, schválila statut Řídící skupiny a 
pracovních skupin a jmenovala členy Řídící skupiny. 

V průběhu měsíce září a října 2015 zpracovaly pracovní skupiny složené ze zástupců zadavatele, 
poskytovatelů a uživatelů nový Plán, který obsahuje cíle a opatření pro následující skupiny obyvatel -
senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny, děti a mládež, osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a etnické menšiny. Mezi nejvýznamnější cíle Plánu patří zejména zachování, podpora a zkvalitnění 
sociálních služeb a jejich provázání s navazujícími službami a zúčastněnými subjekty. Významnými 
cíli jsou také aktivity vedoucí k vytvoření nových sociálních služeb.

Řídící skupina střednědobého plánování dne 29. 10. 2015 projednala všechny návrhy a připomínky 
členů střednědobého plánování a po jejich vypořádání schválila konečnou podobu Střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Přerově pro období let 2016 – 2019.

Dne 4. 11. 2015 byla konečná verze Plánu předložena Výboru pro sociální a zdravotní záležitosti a 
sociální začleňování, který doporučil Zastupitelstvu města Přerova jeho schválení.


