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Přehled zkratek 
APK    asistent prevence kriminality 

KPSS    komunitní plánování sociálních služeb 

MKDS    městský kamerový dohlížecí systém 

MMPr    Magistrát města Přerova 

MP    městská policie 

NNO    nestátní nezisková organizace 

NO    nařízení obce 

NZDM    nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

OOP    Obvodní oddělení Přerov 

ORP    obec s rozšířenou působností 

OSPOD   Orgán sociálně právní ochrany dětí 

OZV    obecně závazná vyhláška 

PČR    Policie České republiky 

PMS    Probační a mediační služba 

SAS    sociálně aktivizační služba 

SOS MaS, z.s.   Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. 

SVČ    středisko volného času 

ÚO    územní odbor 

ÚP    úřad práce 
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Úvod 

Zpracování nové Strategie prevence kriminality města Přerova na období 2017 – 2021 (dále 

jen strategie) je jedno z doporučení pro realizaci programů prevence kriminality obsažené 

ve Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020, která byla 

přijata usnesením vlády České republiky č. 66 dne 25. ledna 2016. Tato vládní strategie je 

hlavním východiskem také tohoto dokumentu. Dalším podkladem je také Strategie prevence 

kriminality na léta 2014 – 2016 města Přerova. 

Samotná struktura a obsah této nové strategie vychází z Metodiky pro tvorbu strategických 

dokumentů prevence kriminality a víceletých bezpečnostních analýz včetně způsobu a kritérií 

stanovování míry rizikovosti území (indikátory rizikovosti apod.) ve vztahu k prevenci 

kriminality, kterou vydal Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva 

vnitra ČR na sklonku roku 2015. 

Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. 

Na rozdíl od represivních metod, koncipovaných zejména v rámci trestní politiky, využívá 

především metod nerepresivních, na nichž se podílí celá škála veřejných institucí 

i soukromých subjektů. 

Prioritou je komplexní řešení prevence kriminality na území města Přerova, tvorba specificky 

zaměřených a vnitřně provázaných preventivních programů. 
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Analytická část 

1. Systém prevence kriminality v ČR 

Česká republika rozvíjí vybudovaný systém prevence kriminality, posiluje spolupráci, 

kompetence a kapacity relevantních partnerů, rozšiřuje prostor pro působení dobrovolníků 

při zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku, přičemž se opírá rovněž o mezinárodní 

spolupráci a vědecké poznatky.  

Základem úspěšné preventivní politiky státu je efektivní systém prevence kriminality. Ten lze 

v ČR považovat již za stabilní a úspěšný, když na základě předchozích Strategií prevence 

kriminality zahrnuje následující 3 úrovně:  

1. republiková – vláda ČR, Republikový výbor pro prevenci kriminality, ministerstva a další 

státní instituce,  

2. krajská – krajské úřady,  

3. lokální – samosprávy měst a obcí. 

Celý systém prevence kriminality a roli jednotlivých subjektů v něm znázorňuje následující 

schéma:
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (MV ČR, 2016) 
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1.1 Vymezení pojmů 

Preventivní politika představuje ofenzivní strategii kontroly kriminality, jež spoléhá 

především na nerepresivní prostředky. Zabývá se eliminací sociálně patologických jevů, 

snižováním motivů a příležitostí k páchání trestných činů a podporou volnočasových aktivit 

dětí a mládeže v rámci primární prevence. Okruh subjektů preventivní politiky zahrnuje mimo 

orgány činné v trestním řízení - systém justice, policie, státní zastupitelství, soudy a vězeňství 

(které ovšem nehrají hlavní roli), i další instituce, např. nerepresivní orgány veřejné správy, 

zájmová sdružení občanů, církve, podnikatelské subjekty a jednotlivé občany. 

Prevence kriminality zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré aktivity 

vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty směřující k předcházení 

páchání kriminality a snižování obav z ní. Patří sem opatření, jejichž cílem či důsledkem je 

zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality a jejích následků, ať již prostřednictvím 

omezení kriminogenních příležitostí nebo působením na potenciální pachatele a oběti 

trestných činů. Jedná se o opatření sociální prevence, situační prevence, včetně informování 

veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů. 

Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů,  

z  nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí. 

Objekty prevence kriminality: 

kriminogenní faktory - sociální prostředí, příčiny a podmínky kriminality, potenciální 

či skuteční pachatelé trestné činnosti, potenciální či skutečné oběti trestných činů. 

1.2 Struktura prevence kriminality 

Sociální prevence představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace 

a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek,  

které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Sociální prevence je 

součástí sociální politiky. Efektivita sociální prevence je obtížně statisticky či ekonomicky 

měřitelná, lze na ni jen usuzovat, a to z hlediska odhadů sociálních perspektiv jedinců - 

objektů preventivního působení. 

Situační prevence staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, 

na určitých místech a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření režimové, fyzické 

a technické ochrany se snaží kriminogenní podmínky minimalizovat. Nejefektivněji působí 

při omezování majetkové trestné činnosti. Úspěšnost situační prevence je vysoká, je  
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však podmíněna adekvátní volbou opatření a finančními a personálními prostředky do ní 

vložených. Těžiště odpovědnosti za opatření situační prevence nesou především občané 

a obce a v rámci vymezených kompetencí i Ministerstvo vnitra, respektive Policie ČR. 

Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů je založena na konceptech 

bezpečného chování, diferencovaného s ohledem na různé kriminální situace a psychickou 

připravenost ohrožených osob. V praxi se jedná o skupinové i individuální zdravotní, 

psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích a propagaci technických 

možností ochrany před trestnou činností. Užívá metody sociální i situační prevence,  

a to podle míry ohrožení na primární, sekundární i terciární úrovni. 

1.3 Úrovně preventivních aktivit 

Primární prevence zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové 

a poradenské aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena 

na pozitivní ovlivňování zejména děti a mládeže (využívání volného času, možnosti 

sportovního vyžití). Těžiště primární prevence spočívá v rodinách, ve školách a v lokálních 

společenstvích a ve školských volnočasových zařízeních. 

Sekundární prevence se zabývá rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená 

pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti (specializovaná sociální 

péče), na sociálně patologické jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, 

gamblerství, povalečství, vandalismus, interetnické konflikty, dlouhodobá nezaměstnanost)  

a příčiny kriminogenních situací. 

Terciární prevence spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní uplatnění 

vč. rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání bydlení apod.). Jejím 

cílem je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního 

sociálního prostředí. 
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2. Bezpečnostní analýza města Přerova 

2.1 Policie České republiky 

V analýze kriminality jsou uvedeny statistické údaje Policie České republiky (dále jen PČR), 

Krajské ředitelství Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov (dále jen ÚO Přerov). Obsahem 

jsou údaje o přestupcích, přečinech a zločinech na území obce Přerov a obcí spadajících  

do správního obvodu přerovských obvodních oddělení.  

Územní odbor Přerov je útvar s územně vymezenou působností, má pět obvodních oddělení, 

které jsou dislokovány v Hranicích, Lipníku nad Bečvou, Kojetíně a dvě ve městě Přerov. 

Nejzatíženějšími obvodními odděleními jsou právě dva posledně jmenované obvody,  

které řeší víc než 50 % celkového nápadu okresu Přerov. 

Vývoj kriminality na teritoriu územního odboru PČR Přerov 

Kriminogenními faktory v teritoriu jsou trvalé a neměnné. Nadále je v okrese vysoká 

nezaměstnanost, která patří mezi nejvyšší v rámci ČR. Dalším prvkem je geografické 

hledisko, neboť okres je důležitým a významným silničním a železničním uzlem. Nelze 

opomenout také demografickou a sociální strukturu obyvatelstva. 

Na základě statistických údajů a podkladů je nutno konstatovat, že došlo v období  

od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 v porovnání se stejným obdobím roku 2014 k nepatrnému 

snížení trestné činnosti. Za 12 měsíců roku 2014 bylo statisticky podchyceno celkem  

2469 případů trestné činnosti, ve stejném období roku 2015 statisticky vykázáno  

2432 případů trestné činnosti  (-37).  Z celkového počtu zjištěných trestných činů  

za uvedené období loňského roku bylo objasněno 1467 případů (rok 2014 objasněno 1517),  

což představuje v roce 2015 celkem 60,32 % objasněnosti (objasněnost v roce 2013 =  

61,44 %). Průměrná objasněnost v rámci Olomouckého kraje je za uplynulý rok 54,06 %,  

což znamená, že okres Přerov je o plus 6,26 % nad tímto průměrem. Z celkového počtu  

5 okresů PČR v rámci Olomouckého kraje se Přerov umístil na 3. místě v objasněnosti 

trestných činů. 
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Celkový vývoj trestné činnosti v okrese Přerov v letech 2011 - 2015 

 
Zdroj: Policie ČR, Územní odbor Přerov, 2016 

 

 

 

Zdroj: Policie ČR, Územní odbor Přerov, 2016 
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2011 2631 1475 56,06 % 
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2014 2469 1517 61,44 % 

2015 2432 1467 60,32 %  
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Vývoj kriminality na teritoriu města Přerova 

Z celkového počtu zjištěných trestných činů v rámci okresu Přerov za období roku 2015,  

což představuje 2432 případů, jich bylo v teritoriu správních obvodů obvodních oddělení 

města Přerova (dále jen OOP) spácháno celkem 1370. Ve srovnání s rokem 2014 (celkem 

2469 skutků) bylo v těchto obvodech spácháno 1339 případů, což představuje nárůst  

o 31 případů. Podíl kriminality na území obvodních oddělení města Přerova tudíž činí  

v průměru 56,33 % nápadu trestných činů v rámci celého okresu Přerov. Podíl 

kriminality na Hranicku činí 24,10 %, na Kojetínsku 7,44 % a na Lipensku 12,13 %. 

 
 

Rok Útvar Zjištěno Objasněno 
Procento 

objasněnosti 

2014 

OOP Přerov 798 498 62,41 % 

OOP Přerov II 541 321 59,33 % 

Celkem 1339 819 60,87 % 

2015 

OOP Přerov 946 590 62,37 % 

OOP Přerov II 424 232 54,72 % 

Celkem 1370 822 58,55 % 
            Zdroj: Policie ČR, Územní odbor Přerov, 2016 

 
 

Grafické znázornění 
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Zdroj: Policie ČR, Územní odbor Přerov, 2016 
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Podíl kriminality v okrese Přerov dle jednotlivých OOP

 
  Zdroj: Policie ČR, Územní odbor Přerov, 2016 

Přehled kriminality ve správním obvodu obvodních oddělení Přerov 1 a Přerov 2 

Rok celkem násilná mravnostní majetková 

2014 1339 116 13 663 

Index na 10 tis. 

obyv. 
193,28 16,74 1,88 95,70 

2015 1370 172 16 538 

Index na 10 tis. 

obyv. 
201,15 25,25 2,35 79,00 

Zdroj: Policie ČR, Územní odbor Přerov, 2016 

Počet obyvatel ve správním obvodu 2014: 69 279 

Počet obyvatel ve správním obvodu 2015: 68 106 

 

Index se spočítá: (počet trestných činů/počet obyvatel obce nebo správního obvodu) x 10 000 
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Grafické zobrazení 

 

 

 Zdroj: Policie ČR, Územní odbor Přerov, 2016 

 

Na základě statistických údajů a podkladů je nutno konstatovat, že ve správním obvodu 

obvodních oddělení Přerov došlo v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 v porovnání  

se stejným obdobím roku 2014 k nepatrnému nárůstu trestné činnosti. Za rok 2014 bylo 

statisticky podchyceno celkem 1339 případů trestné činnosti, ve stejném období roku 2015 je 

statisticky vykázáno 1370 případů trestné činnosti (+ 31).  Z celkového počtu zjištěných 

trestných činů za uvedené období roku 2015 bylo objasněno 822 případů (rok 2014 objasněno 

819), což představuje v roce 2015 celkem 59,78 % objasněnosti (objasněnost v roce 2014 je 

60,87 %). 

Největší podíl na celkové kriminalitě má již dlouhodobě majetková trestná činnost, konkrétně 

krádeže prosté (291 skutků) a krádeže vloupáním (138 skutků). V roce 2015 bylo zjištěno  

ve správním obvodu přerovských obvodních oddělení celkem 538 případů majetkové trestné 

činnosti, z nichž se podařilo objasnit 153 skutků. Nejčastěji policisté řeší případy krádeží  

na osobách, věcí z vozidel, jízdních kol, krádeže věcí z objektů i mimo ně, krádeže vloupání 

do restauračních zařízení, bytů, domů a rekreačních objektů. Z násilné trestné činnosti  

se pak nejčastěji zabýváme ublížením na zdraví, loupežemi, nebezpečným vyhrožováním 

a vydíráním. 
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Pachatelé ve správním obvodu obvodních oddělení Přerov 1 a Přerov 2 

Rok 0 – 14 let 15 – 17 let recidivisté 

2014
 16 22 389 

2015
 11 24 368 

Zdroj: Policie ČR, Územní odbor Přerov, 2016 

 

Podíl pachatelů na trestné činnosti z hlediska jejich skladby nezaznamenal výrazné změny.  

Na trestné činnosti se výrazně podílí recidivisté, zejména pak u krádeží vloupáním, podvodů  

a násilné trestné činnosti. Trestná činnosti dětí a mládeže na Přerovsku se výrazně nemění, 

s celkovým poklesem trestné činnosti došlo i k menšímu počtu skutků spáchaných touto 

věkovou skupinou. Projevila se stoupající agresivita těchto mladých pachatelů. Velmi úzká 

spolupráce je s pracovníky zabývajícími se problematikou mládeže a sociálně vyloučených 

lokalit Magistrátu města Přerova, s pracovníky Probační a mediační služby ČR, pobočka 

Přerov a s neziskovými organizacemi. 

 

Oběti ve správním obvodu obvodních oddělení Přerov 1 a Přerov 2 

Rok děti 0 – 18 let ženy senioři 

2014 64 323 44 

2015 62 277 33 

rozdíl -2 - 46              - 11 

Zdroj: Policie ČR, Územní odbor Přerov, 2016 

 

V průběhu roku 2015 byl ve srovnání s předcházejícím rokem zaznamenán snížený nápad 

trestné činnosti na dětech, ženách i seniorech. Ze strany policie byly řešeny případy domácího 

násilí, ať již týraní svěřené osoby nebo týrání osoby žijící ve společné domácnosti,  

a také případy mravnostního rázu (např. pohlavní zneužívání či znásilnění). Oběti trestné 

činnosti jsou v průběhu šetření informovány o formě pomoci. Nezastupitelná je i spolupráce 

PČR s Probační a mediační službou ČR. 
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Vývoj bezpečnostní situace na úseku přestupků v oblasti veřejného pořádku 

Oblast přestupků 

Jedním z důležitých úkolů stanovených zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 

pozdějších předpisů, je odhalování přestupků. S tím souvisí i dohled nad veřejným pořádkem  

v rámci služebního obvodu jednotlivých obvodních oddělení policie. Situaci na úseku 

veřejného pořádku lze hodnotit jako stabilizovanou. Z hlediska zachování veřejného pořádku 

přetrvávaly i v loňském roce problémy při přepravě fanoušků po železnici a pozemních 

komunikacích v rámci extraligových fotbalových a hokejových utkáních. Za účelem zajištění 

veřejného pořádku byla přijata řada opatření a provedeno několik preventivně bezpečnostních 

akcí. V rámci zajištění veřejného pořádku v blízkosti autobusového a vlakového nádraží jsou 

v těchto lokalitách ve spolupráci s Městskou policií Přerov prováděny kontroly. Bylo 

provedeno několik opatření souvisejících se zákazem podávání alkoholických nápojů osobám 

mladším 18 let na společenských a tanečních akcích, v jejímž kontextu dochází k rušení 

veřejného pořádku. Policie ČR úzce spolupracuje s Městskou policií Přerov při zajišťování 

veřejného pořádku při konání společenských, kulturních a sportovních akcí, a i díky jejich 

činnosti nedošlo k výraznému narušení veřejného pořádku. 

Dále bylo zjištěno v rámci obvodních oddělení města Přerova celkem 1 727 přestupků  

proti majetku, proti veřejnému pořádku a občanskému soužití. Policisté se nejčastěji zabývali 

krádežemi v rámci přestupkového zákona, jedná se zejména o drobné krádeže v prodejnách, 

krádeže volně odložených věcí a vandalismus. Přestupků na úseku alkoholismu a toxikomanie 

bylo zjištěno 64. Na úseku bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu řešili policisté obou 

obvodních oddělení 1 758 přestupků. 
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Evidované přestupky – Přerov 1 a Přerov 2 

Zdroj: Policie ČR, Územní odbor Přerov, 2016 

Počet obyvatel ve správním obvodu 2014: 69 279 

Počet obyvatel ve správním obvodu 2015: 68 106 

 

Index se spočítá: (počet trestných činů/počet obyvatel obce nebo správního obvodu) x 10 000 

 

V průběhu roku 2015 bylo ve sledovaných obvodech zaevidováno celkem 3 741 přestupků, 

což je pokles o 675 přestupků ve srovnání s rokem 2014, kdy bylo zaznamenáno  

4 416 přestupků. Z výše uvedených statistik vyplývá, že došlo v roce 2015 ke snížení 

celkového počtu přestupků ve srovnávaných letech. Mírný nárůst jsme zaznamenali 

u přestupků proti veřejnému pořádku a občanskému soužití a na úseku ochrany  

před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. 

Oblast veřejného pořádku 

Situaci na úseku veřejného pořádku lze hodnotit jako stabilizovanou. Z hlediska zachování 

veřejného pořádku přetrvávaly i v roce 2015 problémy při přepravě fanoušků po železnici 

a pozemních komunikacích v rámci přepravy fotbalových, a to nejen prvoligových zápasů,  

ale i hokejových utkání a sportovních utkání nižších tříd. Na úseku „diváckého násilí“ jsou 

organizovány bezpečnostní opatření u vytipovaných rizikových domácích hokejových zápasů. 

V této souvislosti je vhodné vzpomenout velmi dobrou spolupráci nejen s Městskou policií 

Přerov, ale i s městskými policiemi v rámci celého okresu Přerov, které se podílejí na zajištění 

veřejného pořádku při konání různých společenských, kulturních a sportovních akcí, a i díky 

jejich činnosti nedošlo k výraznému narušení veřejného pořádku.  

druh 

přestupky – absolutní počet Index na 10. tis. Obyvatel 

2014 2015 rozdíl 2014 2015 
Změna 

indexu  

proti veřejnému pořádku a 

občanskému soužití 
713 730 + 17 102,92 107,18 +4,26 

proti majetku 1047 933 - 114 151,13 136,99 -14,14 

na úseku ochrany před 

alkoholismem a jinými 

toxikomaniemi 

58 64 +6 8,37 9,40 +1,03 

počet přestupků celkem 4 416 3 741 - 675 637,42 549,30 -88,12 
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Přetrvávající byla problematika sociálně vyloučených lokalit na ul. Husova a Kojetínská  

v Přerově, kdy v těchto lokalitách bylo zaznamenáno několik případů vzájemných potyček 

mezi samotnými obyvateli. Situace se uklidnila v druhé polovině roku, kdy začaly působit 

v lokalitách hlídky asistentů prevence kriminality. Tyto hlídky jsou v kompetenci Městské 

policie Přerov. Jako velmi problematická se jeví recidiva mladistvých a nezletilých pachatelů, 

zejména pak tzv. „útěkářů“ z výchovných ústavů, kdy prostor sociálně vyloučených lokalit 

využívají jako zázemí k páchání opakované trestné činnosti.  

Mezi méně problematické akce většího rozsahu se řadí pravidelné setkání chovatelů 

exotického ptactva, které se zejména v jarních a podzimních měsících stává setkáním 

chovatelů s účastí několika tisíc chovatelů, kdy dochází zejména ke kapesním krádežím, 

nutno také brát v potaz kolabující dopravu v době příjezdu a odjezdu účastníků v uvedené 

části území města Přerova. 

V roce 2015 nedošlo k žádným závažným narušením veřejného pořádku. Celkově  

lze konstatovat, že stav oblasti veřejného pořádku je dlouhodobě stabilní. Veškeré pořádané 

sportovní, kulturní a jiné akce byly řádně a především včasně zabezpečeny vlastními silami, 

popř. ve spolupráci s policisty Olomouckého kraje nebo ve spolupráci s městskou či obecní 

policií nebo pořadatelskou službou.   

Bylo provedeno celkem 164 preventivně bezpečnostních opatření, především k zajištění 

veřejného pořádku, ochraně osob a majetku. Dále se policisté územního odboru podíleli  

na zajištění akcí vyhlášených Policejním prezídiem České republiky v rámci mezinárodní 

spolupráce Tispol. 

V druhé polovině roku 2015 se policisté z ÚO podíleli na plnění úkolů k zvládnutí situace 

týkající se migrace občanů ze zemí mimo Evropskou unii. 

Zvláště sledovaná trestná činnost 

V rámci zaměření činnosti územního odboru Policie ČR jsou dle závažnosti nápadu trestných 

činů stanoveny priority pro výkon služby. Následující přehled poukazuje na některé z těchto 

oblastí. 
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Charakteristika bezpečnostního hlediska  

a) majetková trestná činnost – auto kriminalita – krádeže vozidel a vloupání do vozidel, 

krádeže vloupáním do objektů (provozovny, rodinné domy, byty) 

b) krádeže prosté – nejvíce zatěžující: v obchodních domech a prodejnách  

c) činnost extremistických skupin 

d) rasové konflikty  

e) domácí násilí 

f) násilná trestná činnost – loupeže a mravnostní kriminalita 

g) trestná činnost páchaná mládeží a na mládeži 

h) trestná činnost páchaná na seniorech 

i) alkoholová a nealkoholová toxikomanie 

j) sprejerství – grafity, zejména v souvislosti s poškozováním železničních vozů. 

Všem těmto oblastem je věnována trvale zvýšená pozornost všemi složkami policie,  

tedy uniformované i služby kriminální policie a vyšetřování. Policie ČR velmi úzce 

spolupracuje s Magistrátem města Přerova a městskými úřady, městskými policiemi, 

Armádou ČR, Celním úřadem, složkami Integrovaného záchranného systému, Probační  

a mediační službou ČR, neziskovými organizacemi a dalšími složkami. 

Priority činnosti územního odboru PČR Přerov 

a) Personální oblast 

- věnovat zvýšenou pozornost nově přijatým policistům tak, aby postupně nahradili 

odcházející starší policisty co do kvality a profesionality, 

- osvojit si zákony i interní akty řízení týkající se výkonu služby a organizační struktury 

Policie ČR a tyto změny aplikovat v praxi, 

- prosazovat chápání práce policie jako službu pevně spjatou s veřejností, jako činnost 

vysoce profesionální a odpovědnou. Vyhodnocovat konkrétní případy dobré a špatné 

praxe s vyvozením závěrů (pozitivní, negativní motivace). 

b) Oblast výkonu služby 

Prevence 

- realizovat preventivní aktivity ve spolupráci s oddělením tisku a prevence 

v problémových oblastech kriminality dle jednotlivých útvarů (obvodní oddělení, 

dopravní inspektorát) velením hlídek PČR na vytipovaná místa (např. objekty, sídliště, 

silnice apod.), kde dochází k negativním jevům, 
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- na základě vyhodnocení nápadu trestné činnosti organizovat tzv. celoplošné cíleně 

zaměřené bezpečnostní akce s využitím součinnosti dalších složek (služba kriminální 

policie a vyšetřování, městská policie, hasičský záchranný sbor, Česká obchodní 

inspekce a další), 

- nadále prohlubovat spolupráci s místní samosprávou tak, aby se postupně zvyšovala 

transparentnost policejní práce, zlepšila informovanost veřejnosti v souladu se zásadou 

community policing, 

- bezprostředně reagovat na vznikající bezpečnostní problémy ve svém obvodě 

organizováním preventivních bezpečnostních akcí s prvky situační prevence včetně 

upozornění na zjištěné nedostatky. 

Veřejný pořádek 

- na základě bezpečnostní situace provádět instruktáže policistů (s územní působností  

a hlídkové služby) vysílaných do terénu se zaměřením jejich činnosti na problémovou 

oblast (úsek, místo, osoby,…), zvláště pak 

 krádeže motorových vozidel a věcí z nich,   

 krádeže vloupání do obchodů, restaurací, bytů, rodinných domků, 

 grafity, zvláště v souvislosti s poškozováním železničních vagonů, 

 trestné činnosti páchané mládeží a na mládeži, 

 trestné činnosti s extremistickými a rasovými podtexty, 

 alkoholové a nealkoholové toxikománie, 

 okrádání seniorů. 

Oblast dopravy 

- pravidelným vyhodnocováním dopravní nehodovosti odhalovat nebezpečné úseky  

na silnicích v teritoriu okresu Přerov, těmto úsekům věnovat zvýšenou pozornost 

z hlediska silničního dozoru a přijímat adekvátní organizační či technická opatření  

ke snížení jejich nebezpečnosti, 

- aktivně reagovat na nesprávné chování účastníků silničního provozu a přijímat podle 

potřeby odpovídající opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, 

- komunikovat s orgány samosprávy, reagovat na jejich požadavky a poskytovat jim  

tzv. zpětnou vazbu, jak s požadavkem bylo naloženo, s jakým výsledkem, 
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- preventivně výchovnou činnost ve spolupráci s oddělením tisku a prevence zaměřit  

na cílové skupiny dětí a mládeže zejména na problematiku bezpečnosti v silničním 

provozu (přecházení vozovky, znalost dopravních značek atd.), 

- v rámci výkonu služby klást důraz na hrubé porušení obecně platných předpisů 

v dopravě s důrazem na odhalování závažných přestupků, jejich dokumentaci 

a předávání k realizaci správním orgánům, 

- organizovat bezpečnostní akce v dopravě na zjišťování řidičů pod vlivem alkoholu  

či jiných omamných a psychotropních látek. 

Zhodnocení 

Stav vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku je na teritoriu Územního odboru Přerov 

dlouhodobě stabilizován. Lze konstatovat, že úkoly stanovené pro rok 2015 byly splněny. 

Jako klady lze hodnotit: 

- vyšší vzdělanost policistů (různé odborné kurzy), 

- nasazení policistů při práci i při snížených stavech, a to bez ohledu na pracovní dobu, 

- velmi dobrá spolupráce s komisemi prevence a kriminality a povodňovými komisemi. 

 

Základní problémy, které ztěžují plnění úkolů v rámci Policie ČR, ÚO Přerov: 

- nízké početní stavy policistů k plnění úkolů „prvosledových“ hlídek, 

- zvyšování brutality pachatelů, zejména mladistvých, 

- velmi složitá infrastruktura dopravy města Přerov, 

- velké množství sociálně vyloučených lokalit a sociálních ubytoven 

s nepřizpůsobivými spoluobčany, 

- problém s diváckým násilím při sportovních utkáních a při přepravě „fanoušků“,  

- problematika drogové trestné činnosti (pěstírny konopí, varny pervitinu). 

Výkon služby policistů zdejšího ÚO Přerov bude i nadále prováděn zcela v souladu s Etickým 

kodexem Policie ČR se zaměřením chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti, prosazovat 

zákonnost, chránit práva a svobody osob, preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní 

činnosti a potírat ji, v neposlední řadě potom usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti.
2
 

 

Pozn.: Údaje za rok 2016 budou sumarizovány PČR až po uzavření roku 2016. 

                                                           
2 Policie České republiky, Územní odbor Přerov (leden 2016) 



19 
 

2.2 Městská policie Přerov 

Základním právním pramenem, dle něhož se řídí činnost Městské policie Přerov (dále jen 

MP), je zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Tato právní 

norma jako rozhodující pro úpravu povinností a oprávnění strážníků městské policie je 

doplňována dalšími jinými zákony a právními předpisy, které s touto činností velmi úzce 

souvisí. Z těch hlavních to jsou např. zákon o obcích, zákon o přestupcích, trestní zákon  

a trestní řád, zákon o zbraních a střelivu, zákon o provozu na pozemních komunikacích,  

tzv. „tabákový zákon“ a další. 

MP Přerov zabezpečuje převážně místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti 

statutárního města Přerova a jeho místních částí. Při zajišťování veřejného pořádku dohlížejí 

strážníci na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, 

přispívají k ochraně osob a jejich majetku, dohlížejí na dodržování pravidel občanského 

soužití, odhalují a řeší přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce a upozorňují 

fyzické a právnické osoby na nedostatky a provádí opatření k jejich odstranění. 

Okrsky a regiony 

Od roku 2010 existují 3 okrsky (bývalých 6 regionů) a každý z nich má svého strážníka, a to: 

Okrsek Předmostí – Okrsek Popovice, Vinary – Okrsek Penčice, Čekyně. 

Od roku 2015 byl okrsek Popovice, Vinary rozdělen do zbývajících 2 okrsků a daným 

strážníkem se posílil preventivní dohled na centrum města. 

Strážníci plní úkoly dle všech platných právních předpisů, ale jejich prvořadá funkce je 

preventivní působení v daném okrsku a metodické poradenství obyvatelům daných okrsků. 

Každý okrskový strážník je vybaven mobilním telefonem a obyvatelé tak mají možnost volat 

přímo konkrétního okrskáře. V případě, že je daný strážník mimo službu, je hovor 

automaticky přesměrován na dispečink MP. 

Oddělení prevence MP Přerov 

Nedílnou součástí práce MP je i preventivně výchovná činnost. Proto v roce 2001 vzniklo 

oddělení prevence, aby cíleně oslovovalo převážně děti a mládež prostřednictvím metodicky 

zpracovaných preventivních programů se zaměřením na bezpečné chování, sociálně 

patologické jevy a základy právního vědomí. 
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Při preventivních aktivitách oddělení prevence spolupracuje se školami, školkami, sdruženími 

seniorů, občanskými sdruženími, výchovným zařízením a dalšími organizacemi. Díky takto 

širokému okruhu partnerů má preventivní činnost MP rozmanité spektrum a rozsáhlé 

preventivní působení. 

Primárním úkolem oddělení prevence MP je realizace přednáškových programů na základních 

školách a víceletých gymnáziích. Nechybí ani besedy pro seniory a handicapované občany. 

V průběhu let byly preventivní programy rozšířeny i na střední školy, učiliště a gymnázia,  

kde je prioritou předání základů právního vědomí mládeži. 

Preventivní besedy se uskutečňují ve  školící místnosti 

oddělení prevence MP nebo přímo na škole. Moderní 

technické zázemí oddělení nabízí programy s využitím 

interaktivní tabule, pro starší žáky je připravena  

i laserová střelnice. O nabízené přednášky je velký 

zájem, většina z nich se koná právě na oddělení prevence. 

Nemalý zájem projevily i mimopřerovské základní  

i střední školy.  

Preventivní přednáškové programy zaujaly i okolní městské policie, které se přijeli  

na prostory oddělení prevence podívat a prokonzultovat jejich možnosti v oblasti prevence. 

Kromě přednášek se oddělení prevence zúčastňuje různých dopravních soutěží, kde kontrolují 

správnou jízdu na kole podle pravidel silničního provozu. 

Široké veřejnosti jsou určené preventivně bezpečnostní akce se zaměřením na bezpečné 

chování a předcházení majetkové trestné činnosti, a to formou informativních kampaní. 

Terénní činnost oddělení prevence spočívá v kontrole rizikových míst jako okolí škol, parky 

apod., kde se mimo jiné shlukuje mládež a kouří cigarety či popíjí alkohol. 

Hlavním posláním městské policie je dohled nad dodržováním veřejného pořádku ve městě. 

Ten se však nedá zajistit jen represí, ale významnou měrou právě prevencí, která přestupce 

odradí od narušování pořádku, a také výchovou veřejnosti k tomu, aby svým chováním 

pachatele k trestným činům sami nevybízeli. 
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Dopad každodenní kriminality na lidskou společnost je nevyčíslitelný ve smyslu morálním  

i duchovním. Proto snahy o jejím předcházení nebo alespoň zmírnění jejího dopadu nejsou  

a nebudou nikdy zbytečné. 

Obsah přednášek: 

2. třída - BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ 

 úvod o městské policii 

 dopravní výchova - správné přecházení silnice, dopravní značky týkající se chodce 

 nouzová telefonní čísla 

 kontakt s cizími lidmi 

4. třída - BEZPEČNÁ JÍZDA NA KOLE 

 bezpečné přecházení – opakování 

 bezpečná jízda na kole - dopravní značky (test) 

                                     - správná jízda na silnici 

 povinná výbava jízdního kola 

6. třída - SITUACE NA ULICI 

 bezpečnost v dopravě - opakování problematiky kdy a jak přivolat hasiče, záchranku, 

policii 

 situace na ulici - použití nouzových čísel 

                         - kouření cigaret a požívání alkoholu mládeží 

9. třída - CO VĚDĚT V 15 LETECH! 

 oprávnění strážníka MP  

 příběhy z praxe - zapojení žáků do problematiky  

 trestní odpovědnost mladistvých 

 postihy za přestupky a trestné činy  

 zodpovězení dotazů 

SOU, SOŠ - Základy právního vědomí 

 oprávnění strážníků dle zákona o obecní policii 

 trestní odpovědnost 

 pojmy přestupek, trestný čin  
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 přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku 

 přestupky chodců, cyklistů  

 postup strážníků při řešení přestupku, sankce 

 zodpovězení dotazů 

Senioři – Bezpečí a ochrana života a majetku 

 jak se bezpečně chovat doma, na ulici 

 jak lze předcházet rizikovým situacím
3
 

Preventivní skupina 

V Přerově se přednáškovou činností zabývalo několik státních i nestátních organizací. 

Potkávali se na školách, mnohdy s obdobným tématem přednášky, a proto organizace 

vytvořily počátkem roku 2004 tzv. Preventivní skupinu. Jejím cílem je vzájemná spolupráce, 

informovanost, koordinace. Tato skupina vytvořila Primárně preventivní program, který byl 

nabídnut všem základním školám a tehdy speciálním školám na území města Přerova. 

Tuto skupinu tvoří: 

 Městská policie Přerov 

 Policie ČR 

 Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství, Oddělení sociálních věcí  

a zdravotnictví, OSPOD - kurátorky pro děti a mládež 

 Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství, Oddělení sociálních věcí  

a zdravotnictví, OSPOD 

 Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého 

kraje, pracoviště Přerov.  

Každý rok nabízí Preventivní skupina všem základním školám v Přerově přehled svých 

přednáškových činností a časový harmonogram uskutečnění jednotlivých přednášek 

v následujícím školním roce. Témata jsou koncipována tak, aby zapadala do učebních osnov 

 a stala se nedílnou součástí preventivního programu na školách. 

Koordinátorem Preventivní skupiny je oddělení prevence městské policie. 

                                                           
3 Městská policie Přerov, oddělení prevence (listopad 2016) 

 



23 
 

Na začátku školního roku je nutno připravit Harmonogram přednáškové činnosti na školách, 

Databázi školních metodiků, apod. pro členy Preventivní skupiny.  

Během roku se uskutečňuje pravidelné měsíční setkání, kde členové skupiny vyhodnocují 

přednáškovou činnost v daném měsíci, informují o problémech na školách. 

Na konci školního roku se koná závěrečné zasedání, kde skupina vyhodnocuje celoroční 

přednáškovou činnost a probírá problémy na školách vzniklé během školního roku.  

Dále plánuje harmonogram přednáškové činnosti na další školní rok a zpracovává požadavky 

školních metodiků.  

Na závěrečné setkání jsou pozváni i hosté (pracovníci soudu, zaměstnanci z Krajského úřadu 

Olomouckého kraje, Policie ČR, městské policie, psychologové, pedagogové aj.), kteří svou 

přítomností přispívají k rozšíření znalostí a poskytují informace o nových projektech ze svého 

oboru. 

Preventivní činnost 

V průběhu roku 2015 byly, na základě požadavku na zvýšení činnosti ve směru dohledu  

nad veřejným pořádkem, provedeny organizační změny, které vedly k častějšímu působení 

pěších hlídek v katastru města Přerova. Dále se zvýšil dohled nad veřejným pořádkem 

v centru města, a to zejména ve víkendových nočních hodinách.  Během roku 2015 byl 

v rámci zefektivnění činnosti realizován mobilní přístup do informačního systému MP, který 

umožní strážníkům vzdáleně založit událost (zjištěný přestupek) včetně fotografií do daného 

systému. Došlo ke změně režimu řešení dopravních přestupků, kdy se snížilo používání 

technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla (botiček) a zvýšilo se řešení dopravních 

přestupků formou oznámení (lístek za stěrač). Ve spolupráci s Policií ČR byly prováděny 

preventivně bezpečnostní akce se zaměřením na předcházení majetkové trestné činnosti,  

a to formou informativních kampaní před obchodními středisky. Tyto akce realizovali 

strážníci preventivního oddělení s kolegy z Policie ČR. 

Na základě požadavku Úřadu práce Přerov (dále jen ÚP) a v rámci preventivních aktivit 

v oblasti patologických jevů souvisejících s gamblerstvím a osobami na sociálních dávkách 

byly od října roku 2015 realizovány cílené kontroly prostor provozoven, v nichž je umožněno 

hrát na výherních hracích automatech. Kontrolní činnost je primárně zaměřena na kontrolu, 

zdali na výherních hracích automatech nehrají osoby mladší 18 let, a zároveň zdali se zde 

nevyskytují osoby, u nichž je předpoklad, že jsou klienti ÚP pobírající dávky hmotné nouze. 



24 
 

Kontrola je prováděná z větší části v hernách, které jsou v sociálně vyloučené oblasti  

nebo v jejím bezprostředním okolí. 

V letních měsících je prováděna nepravidelná kontrola podávání alkoholu mladistvým  

v restauračních předzahrádkách. Nad rámec běžných kontrol se strážníci městské policie 

zúčastnili preventivně kontrolní akce Policie ČR zaměřené na herny a ubytovny. 

Sociálně patologickým jevem, který sužuje i město Přerov, je celorepublikově neřešená 

problematika zvyšujícího se počtu bezdomovců, kteří svým jednáním zásadním způsobem 

narušují veřejný pořádek. Jedním z mála prostředků, který vznikl mimo jiné pro částečné 

omezení působení těchto sociálně nepřizpůsobivých osob, je vydání tzv. „suché“ vyhlášky 

zakazující popíjení alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích. 

Spolupráce s Policií ČR 

Spolupráce s Policií ČR je stabilizovaná a je na velice dobré úrovni. Jedná se zejména  

o součinnost při zajišťování veřejného pořádku při hokejových utkáních, extremistických 

pochodech či demonstracích. V rámci běžných záležitostí probíhá tato spolupráce  

při odhalování pachatelů trestných činů a přestupků, jejich omezení na osobní svobodě  

a předání k dalšímu postupu v rámci trestního nebo přestupkového řízení, zajištění míst,  

kde došlo ke spáchání trestného činu, ověřování totožnosti předváděných osob, zjišťování 

majitelů motorových vozidel, kteří se dopustili přestupkového jednání. 

Strážníci preventivního oddělení ve spolupráci s Policií ČR rovněž prováděli preventivně 

bezpečnostní akce se zaměřením na předcházení majetkové trestné činnosti, a to formou 

informativních kampaní před obchodními středisky. 

Spolupráce se Střediskem volného času ATLAS a BIOS Přerov 

V oblasti dopravní výchovy a zajišťování tanečních soutěží pořádaných Střediskem volného 

času ATLAS a BIOS Přerov se MP Přerov podílí na organizačním zajištění těchto akcí. 

Městský kamerový dohlížecí systém 

Městský kamerový dohlížecí systém (dále 

jen MKDS) je tvořen 17+1 kamerovými 

body. 
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Během roku 2015 byla nahrazena nefunkční kamera na ulici Wilsonova  

za IP kameru. 

Nadále probíhá přechod MKDS z bezdrátové (mikrovlnné) sítě na optickou síť. Finanční 

prostředky na modernizaci MKDS jsou použity z dotačního programu Ministerstva vnitra ČR 

se spoluúčastí města Přerova. 

MKDS je veliteli a dispečery směn stabilně využíván pro plnění úkolů městské policie. 

Průběžně záznam z kamer vytěžuje i Policie ČR, které bylo předáno k dalšímu řešení  

68 pořízených záznamů. 

V návaznosti na efektivnější využití MKDS bylo v roce 2016 vytvořeno propojení Policie ČR 

do záznamového zařízení MKDS, což vedlo k možnosti vzdáleného přístupu Policie ČR  

do záznamů MKDS, a tím ke zrychlení a zefektivnění práce Policie ČR při odhalování 

pachatelů protiprávního jednání. 

Public relation 

Jedna z činností MP je i poradenství, které probíhá nejen při osobních schůzkách v úředních 

prostorách městské policie, na ulici při výkonu služby, telefonicky, e-mailem,  

ale i prostřednictvím Online poradny na webových stránkách MP. Pracovníci MP obratem 

reagují na zaslané dotazy či připomínky. 

O jednotlivých zajímavých případech informuje MP veřejnost pomocí krátkých tiskových 

zpráv zasílaných do regionálního i celorepublikového tisku, ale jsou prezentovány  

i v ostatních médiích (televize, rozhlas, web). 

Asistenti prevence kriminality 

Od května 2015 působí v našem městě asistenti prevence kriminality (dále jen APK), jejichž 

činnost je financována z dotačního Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.  

Od ledna 2016 jsou APK navíc financováni částečně z prostředků Úřadu práce ČR 

prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a částečně spolufinancováni 

z prostředků města. 

Jejich hlavní náplní je sociálně terénní činnost, a to formou průběžného monitorování situace 

v sociálně vyloučených lokalitách, a v rámci své osobní a místní znalosti a přirozené autority 

působit na nepřizpůsobivé osoby z řad romského etnika a zabránit tak narušování veřejného 

pořádku nebo občanského soužití. Jejich působení by sekundárně mělo vést i ke zmírňování 
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nezanedbatelného negativního napětí mezi majoritní společností a romským etnikem. V rámci 

potřeby úzce spolupracují s městskou i státní policií, Magistrátem města Přerova, Úřadem 

práce Přerov a neziskovými organizacemi ve městě. 

 

Statistický přehled zjištěných přestupků a trestných činů MP Přerov 

Celkový počet přestupků a trestných činů 

ROK Přestupky celkem Zjištěné trestné činy celkem 

2014 7701 105 

2015 6006 79 

 Zdroj: Městská policie Přerov, 2016 

 

Přestupková jednání nezletilých a mladistvých 

ROK Krádeže Požití alkoholu Kouření 

2014 25 8 12 

2015 30 6 29 

Zdroj: Městská policie Přerov, 2016 
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“
4
 

Zdroj: Městská policie Přerov, 2016 

OZV – obecně závazné vyhlášky 

NO – nařízení obce 

 

Pozn.: Údaje za rok 2016 budou sumarizovány MP až po uzavření roku 2016. 

 

                                                           
4 Městská policie Přerov (leden 2016) 
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3. Sociálně – demografická analýza 

3.1 Základní údaje o obyvatelstvu 

Přerov se nachází v Olomouckém kraji nedaleko města Olomouc. Leží na řece Bečvě  

a je významnou dopravní křižovatkou Moravy. Žije zde 43 895 obyvatel, stav k 1. 1. 2016.  

Město Přerov je správním, společenským, kulturním a společenským centrem přerovského 

regionu, je obcí s rozšířenou působností.  Správní obvod obce s rozšířenou působností tvoří  

59 obcí včetně města Přerova, a to: Beňov, Bezuchov, Bochoř, Brodek u Přerova, Buk, 

Císařov, Citov, Čechy, Čelechovice, Dobrčice, Domaželice, Dřevohostice, Grymov, Horní 

Moštěnice, Hradčany, Kojetín, Kokory, Křenovice, Křtomil, Lazníčky, Lazníky, Lhotka, 

Lipová, Líšná, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Nahošovice, Nelešovice, Oldřichov, 

Oplocany, Oprostovice, Pavlovice u Přerova, Podolí, Polkovice, Prosenice, Přestavlky, 

Radkova Lhota, Radkovy, Radslavice, Radvanice, Rokytnice, Říkovice, Sobíšky, Stará Ves, 

Stříbrnice, Sušice, Šišma, Tovačov, Troubky, Tučín, Turovice, Uhřičice, Věžky, Vlkoš, 

Výkleky, Zábeštní Lhota, Žákovice, Želatovice. 

Počet obyvatel statutárního města Přerova k 1. 1. 2016
5
 

Městská část Celkem Muži Ženy 

Přerov I - Město 33 949 16 231 17 718 

Přerov II - Předmostí 4 362 2 087 2 275 

Přerov III - Lověšice 551 266 285 

Přerov IV - Kozlovice 606 310 296 

Přerov V - Dluhonice 377 192 185 

Přerov VI - Újezdec 794 389 405 

Přerov VII - Čekyně 690 349 341 

Přerov VIII - Henčlov 553 272 281 

Přerov IX - Lýsky 197 102 95 

Přerov X - Popovice 221 103 118 

Přerov XI - Vinary 759 371 388 

Přerov XII - Žeravice 555 285 270 

Přerov XIII - Penčice 281 136 145 

CELKEM 43 895 21 093 22 802 

 

 

 

                                                           
5 STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV. Statistické informace [online]. [cit. 2016-09-03].  

Dostupné na URL : http://www.prerov.eu/cs/o-prerove/soucasnost-mesta/statisticke-informace.html. 

 

http://www.prerov.eu/cs/o-prerove/soucasnost-mesta/statisticke-informace.html
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3.2 Místní části města Přerova 

Město Přerov je složeno ze 13 místních částí: 

▪ Přerov I - Město, 

▪ Přerov II - Předmostí, 

▪ Přerov III - Lověšice, 

▪ Přerov IV - Kozlovice,  

▪ Přerov V - Dluhonice,  

▪ Přerov VI - Újezdec,  

▪ Přerov VII - Čekyně,  

▪ Přerov VIII - Henčlov,  

▪ Přerov IX - Lýsky,  

▪ Přerov X - Popovice,  

▪ Přerov XI - Vinary,  

▪ Přerov XII - Žeravice,  

▪ Přerov XIII - Penčice. 

Zastupitelstvo města Přerova zřídilo v souladu s ustanovením § 120, odst. 1 zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, místní výbory,  

a to s účinností od 13. října 2015. 
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3.3 Vývoj nezaměstnanosti v obci s rozšířenou působností Přerov 

(dále jen ORP) 

ORP 

Přerov 

rok 2014 rok 2015 

dosažitelní 

uchazeči 

15 - 64 

obyvatelstvo 

15 - 64 
podíl 

nezaměst. 

osob 

volná 

místa 
dosažitelní 

uchazeči 

15 - 64 

obyvatelstvo 

15 - 64 
podíl 

nezaměst. 

osob 

volná 

místa 

Leden 
není k dispozici 

5909 55126 10,7% 600 

Únor 5783 55126 10,5% 691 

Březen 6349 55935 11,4% 216 5541 55126 10,1% 606 

Duben 5962 55935 10,7% 282 5208 55126 9,4% 749 

Květen 5745 55126 10,4% 328 4939 54432 9,1% 674 

Červen 5689 55126 10,3% 357 4866 54432 8,9% 642 

Červenec 5734 55126 10,4% 360 4932 54432 9,1% 655 

Srpen 5771 55126 10,5% 402 4885 54432 9,0% 706 

Září 5701 55126 10,3% 405 4858 54432 8,9% 808 

Říjen 5594 55126 10,1% 399 4623 54432 8,5% 840 

Listopad 5549 55126 10,1% 429 4567 54432 8,4% 887 

Prosinec 5786 55126 10,5% 494 4758 54432 8,7% 858 
Zdroj: Integrovaný portál MPSV, Úřad práce České republiky, 2016 

„Podíl nezaměstnaných osob: vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech 

obyvatel ve stejném věku. 

Dosažitelní uchazeči 15 – 64: uchazeči o zaměstnání ve věku 15 – 64 let, kteří mohou bezprostředně nastoupit  

do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou 

objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě,  

ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy  

nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání a dále uchazeči, kteří pobírají peněžitou pomoc 

v mateřství nebo kterým je poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené.“
6
 

3.4 Vývoj nezaměstnanosti v Přerově 

  rok 2014 

(k 31.12.) 

rok 2015 

(k 31. 12.) 

změna 

Muži 1 697 1 337 - 360 

Ženy 1 673 1 469 - 204 

Celkem 3 370 2 806 - 564 
Zdroj: Úřad práce České republiky, Kontaktní pracoviště Přerov (srpen 2016) 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Statistiky nezaměstnanosti z územního hlediska (MPSV ČR, září 2016) 
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3.5 Počet vyplacených dávek hmotné nouze v korunách 

Druh Rok 2014 Rok 2015 Změna 

2014 - 2015 

Příspěvek na 

živobytí 

67.619.459 66.878.238 - 741.221 

Doplatek na 

bydlení 

44.908.912 39.443.229 - 5.465.683 

Mimořádná 

okamžitá 

pomoc 

2.404.702 2.274.137 - 130.565 

Zdroj: Úřad práce České republiky, Kontaktní pracoviště Přerov (srpen 2016) 

3.6 Sociálně vyloučené lokality 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, definuje sociální 

vyloučení jako vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnosti se do něj zapojit 

v důsledku nepříznivé sociální situace, kterou je myšleno oslabení nebo ztráta schopnosti řešit 

vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění. 

Ve městě Přerově žijí osoby sociálně vyloučené v lokalitách ulic Kojetínská, Tovačovská, 

Husova, Škodova, na ubytovnách a v některých obecních bytech na ulici Denisova,  

nám. Fr. Rasche, Jižní čtvrť, Kainarova, Na Hrázi, Kratochvílova, Jungmannova a generála 

Štefánika. 

Město Přerov se potýká s existencí soukromých ubytoven, jež poskytují bydlení 

nízkopříjmovým skupinám obyvatel a osobám ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. 

K datu 30. 6. 2016 bylo sociálními pracovníky Odboru sociálních věcí a školství, Oddělení 

sociální prevence a pomoci monitorováno na 18 přerovských ubytovnách 600 osob (z toho 

386 osob s trvalým pobytem na území města Přerova a 214 osob s trvalým pobytem mimo 

Přerov). 

Vzhledem k tomu, že ubytovny jsou koncentrací sociálního vyloučení a absorpční kapacita 

města je omezená, má statutární město prioritní zájem udržet počet ubytoven pod kontrolou. 

V této souvislosti byl vytvořen speciální tým ze zástupců samosprávy a státní správy,  

tento tým ubytovny cíleně a pravidelně monitoruje, eviduje počet a skladbu ubytovaných  

a kontroluje provoz těchto ubytoven. 
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4. Institucionální analýza 

Cílem institucionální analýzy města Přerova je provést vyhodnocení činnosti a aktivit 

jednotlivých subjektů, a to jak orgánů státní správy a samosprávy, tak i neziskových 

organizací a dalších institucí působících v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 

4.1 Manažer prevence kriminality 

Manažer prevence kriminality Magistrátu města Přerova (dále jen MMPr) průběžně mapuje  

a analyzuje bezpečnostní situaci ve městě Přerově, zpracovává koncepční a programové 

materiály města z oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů a hodnotí jejich 

naplňování, zajišťuje nebo se podílí na realizaci preventivních projektů a aktivit města, 

navrhuje k realizaci vhodná preventivní opatření, koordinuje činnosti projektů města Přerova 

v oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů (oblast primární, sekundární  

a terciární prevence). 

4.2 Pracovní skupina prevence kriminality 

Pracovní skupina prevence kriminality složená ze zástupců samosprávy, státní správy, 

městské policie, orgánů činných v trestním řízení a neziskových organizací na svých 

pravidelných jednáních projednává koncepční materiály z oblasti prevence kriminality, 

navrhuje preventivní opatření v rámci města, řeší otázku nezaměstnanosti v sociálně 

vyloučených lokalitách, činnost asistentů prevence kriminality a podílí se na koncepčních 

záměrech města v rámci projektu aktivní politiky zaměstnanosti. Pracovní skupinu prevence 

kriminality svolává a koordinuje manažer prevence kriminality. 

4.3 Romský poradce 

Na oddělení sociální prevence a pomoci MMPr působí romský poradce, který se zabývá 

agendou národnostních menšin. V rámci výkonu státní správy zajišťuje komunikaci a další 

vztahy romských komunit na území regionu s orgány státní správy, samosprávy a jinými 

orgány a organizacemi včetně návrhů příslušných opatření směřujících ke včlenění romských 

komunit do sociálních vazeb měst a obcí, provádí potřebné poradenské  

a konzultační činnosti k romské problematice, řeší zásadní problémy romských komunit 

v oblasti občanského soužití, zaměstnanosti, vzdělání, sociální apod. V rámci výkonu 

samosprávy zajišťuje spolupráci s národnostními menšinami, spolupracuje se státními  
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i nestátními subjekty, oznamuje orgánům činným v trestním řízení skutečnosti nasvědčující 

tomu, že byl spáchán trestný čin. 

Romský poradce je členem pracovní skupiny manažera Prevence kriminality. 

4.4 Magistrát města Přerova, oddělení sociální prevence a pomoci 

Činnost oddělení sociální prevence a pomoci MMPr je zaměřena pro osoby zdravotně 

postižené nebo duševně nemocné, závislé na péči jiné osoby, pro osoby sociálně vyloučené 

v důsledku stáří, zdravotního postižení, chudoby, nemoci, příslušnosti k národnostní menšině, 

pro osoby žijící rizikovým způsobem života, pro oběti agrese, trestné činnosti a domácího 

násilí, pro osoby nezaměstnané a materiálně nezajištěné. Cílem činností je poskytovat těmto 

cílovým skupinám poradenství a pomoc při uplatňování nároku na dávky státní sociální 

podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi, provádět sociální šetření a posuzovat životní situace 

klienta. 

Oddělení sociální prevence a pomoci spolupracuje s příslušnou krajskou pobočkou Úřadu 

práce ČR v rámci udělování souhlasu obce jako podmínku pro získání nároku pro doplatek  

na bydlení pro osoby žijící na ubytovnách. 

V rámci eliminace počtu ubytoven na území města Přerova provádějí pracovníci oddělení 

sociální prevence a pomoci pravidelnou depistáž těchto ubytoven, vyhodnocují počty  

a skladbu osob žijících na ubytovnách, tyto informace zaznamenávají a pravidelně 

vyhodnocují a aktualizují.  

Na oddělení sociální prevence a pomoci MMPr funguje bezplatná materiální pomoc 

z Městského sociálního šatníku pro klienty přímé sociální práce na agendách rodin s dětmi  

a nezaměstnanými a na agendách pro seniory a osoby zdravotně znevýhodněné. Potřeba 

materiální pomoci vychází nejen z potřeb samotných klientů, kteří mnohdy žijí  

v nedůstojných životních podmínkách, ale také z požadavků veřejného zdraví. 

Na oddělení sociální prevence a pomoci Magistrátu města Přerova je zřízena pozice 

sociálního kurátora, který dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, § 92, odst. 2, koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje 

odborné sociální poradenství osobám hrozícím sociální vyloučení, převážně po návratu 

z výkonu trestu odnětí svobody. Přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní  

nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou 
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České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky. Podporuje rovnost 

uživatelů a slouží také ochraně společnosti před šířením nežádoucích jevů (kriminalita, 

závislosti všeho druhu, rizikový život na ulici apod.). 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zaměstnává sociálního kurátora s působností 

pro celý správní obvod (vč. Kojetína). Umožňuje mu výkon kontinuální sociální práce 

s pachateli trestné činnosti, tj. zejména návštěvy ve věznicích a vazebních věznicích,  

a to během vazby, výkonu trestu odnětí svobody a před propuštěním z výkonu trestu. 

Pilotní projekt s názvem „Tréninkové bydlení“ v sociálních a dostupných bytech  

ve vlastnictví města, jehož realizátorem je oddělení sociální prevence a pomoci, je určen  

pro klienty žijící v krizové formě bydlení (azylový dům, komerční ubytovny a bytové domy 

nevykazující znaky standardního bydlení) s cílem zlepšení kvality života dotčených osob, 

jejich aktivizace k přijetí zodpovědnosti za své základní potřeby, preventivní předcházení 

ztrátě bydlení, a s tím spojená eliminace sociálně patologických jevů. 

4.5 Orgán sociálně-právní ochrany dětí 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) zabezpečuje komplexní výkon 

sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu působnosti obce, obecního úřadu a obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí,  

ve znění pozdějších předpisů. 

OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ve svém správním obvodu ohrožené děti  

a prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém 

správním obvodu. 

Prevence OSPOD 

„Kurátoři pro děti a mládež a terénní pracovníci jsou členy Preventivní skupiny primární 

prevence Městské policie Přerov. V rámci této skupiny vykonávají přednáškovou činnost 

pro žáky na prvním a druhém stupni základních škol a víceletých gymnázií ve městě Přerově. 

Tématem přednášek kurátorů pro děti a mládež je trestní odpovědnost dětí a mladistvých, 

práce kurátora pro děti a mládež, trestní a přestupkové řízení. Rozsah přednášky je plánován 

na 1 vyučovací hodinu. Terénní pracovníci se věnují tématu Postavení dítěte ve společnosti – 

dětská práva a povinnosti. Rozsah přednášky je 1 vyučovací hodina. Harmonogram přednášek 

vytvářejí zástupci Městské policie Přerov na základě vzájemné dohody se zástupci 

jednotlivých škol vždy na začátku daného školního roku na celý školní rok. Konkrétní termín 
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konání přednášky v daném měsíci vyjednává metodik prevence příslušné školy s kurátory  

pro děti a mládež a terénními pracovníky. Členové preventivní skupiny se setkávají 

pravidelně každý měsíc v prostorách MP Přerov. Na konci školního roku provádí členové 

skupiny vyhodnocení přednáškových akcí a hodnotí také celkovou spolupráci skupiny  

se školami, které jsou do programu prevence zapojeny. Zástupci MP Přerov vypracovávají 

na konci školního roku závěrečnou zprávu. 

OSPOD v rámci pořádání preventivních příměstských aktivit pro děti monitoruje ohrožené 

děti, výchovně působí na děti směřující k odstranění nebo potlačení poruch chování  

a k získání potřebných společenských a hygienických návyků. Kritériem pro výběr dětí je věk  

6 - 12 let, sociální situace rodiny a zahájení povinné školní docházky dítěte. 

Terénní sociální pracovníci ze znalosti svého obvodu vyhledávají a monitorují možné případy 

ohrožených dětí, např. v rámci šetření ve vyloučených lokalitách, v rámci spolupráce  

se školami, dětskými lékaři, nestátními neziskovými organizacemi. Depistáž probíhá 

celoročně. 

Pracovníci OSPOD spolupracují s romským poradcem oddělení sociální prevence a pomoci, 

který monitoruje situaci obyvatel v socio-kulturně znevýhodněném prostředí  

a ve vyloučených lokalitách. Tento pracovník vykonává primární preventivní činnost  

a informuje o zjištěných skutečnostech pracovníky OSPOD celoročně. 

Pracovníci OSPOD spolupracují s pracovníky oddělení sociální prevence a pomoci MMPr 

v záležitostech týkajících se nezletilých dětí, ale také v záležitostech zadluženosti rodin, 

pomoci při vyřizování dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi  

a sepisování různých návrhů a podání při řešení celkové situace rodiny. 

Kurátoři pro děti a mládež spolupracují se sociálním kurátorem v záležitostech nezletilých 

dětí před ukončením ústavní nebo ochranné výchovy. Spolupráce probíhá i v oblasti 

protidrogové politiky. 

Ve spolupráci s domovy pro osoby se zdravotním postižením vyhledávají pracovníci OSPOD 

zdravotně postižené děti, které jsou opakovaně umísťovány do ústavní péče na základě 

dohody rodičů s ústavním zařízením. 

Komisi pro sociálně právní ochranu dětí zřizuje jako zvláštní orgán obce starosta obce  

s rozšířenou působností - § 38 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,  
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ve znění pozdějších předpisů. Členy komise jsou členové obecních zastupitelstev a fyzické 

osoby, které spolupůsobí při sociálně právní ochraně, zejména pedagogičtí pracovníci, 

psychologové, zdravotničtí pracovníci, zástupci pověřených osob, občanských sdružení, 

církví a jiných právnických nebo fyzických osob. Komise pro sociálně-právní ochranu dětí  

se v rámci své činnosti zabývá možnostmi řešení problémových situací a rizikových faktorů  

v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Jednání komise probíhají dle potřeby, minimálně 

dvakrát ročně. 

OSPOD je členem pracovní skupiny manažera Prevence kriminality. 

Kurátoři pro děti a mládež jsou členy Multidisciplinárního týmu vedeného Probační 

a mediační službou Přerov. Dalšími členy týmu jsou zástupci Okresního soudu v Přerově, 

Okresního státního zastupitelství v Přerově, Policie ČR, Služby kriminální policie 

a vyšetřování Přerov, kteří se specializují na práci s nezletilými a mladistvými pachateli 

protiprávního jednání. Setkání Multidisciplinárního týmu probíhá 2x ročně, schůzky svolává 

vedoucí Probační a mediační služby Přerov. 

Kurátoři pro děti a mládež, terénní pracovníci a vedoucí oddělení sociálních věcí  

a zdravotnictví jsou členy preventivní skupiny PČR Přerov „Tour de dvůr“. Jednání jsou  

dle potřeby svolávána zástupci PČR Přerov za účelem projednání konkrétních problémů 

týkajících se situace ve městě Přerově a zejména v sociálně vyloučených lokalitách. 

Kulatý stůl OSPOD – setkání odborníků pracujících na úseku péče o rodinu a děti (pediatři, 

výchovní poradci základních škol) a NNO (Člověk v tísni, Armáda spásy, Charity,  

SAS pro rodiny s dětmi). Setkání probíhá 1x ročně za účelem výměny zkušeností a nabídky 

další možné spolupráce. 

Spolupráce OSPOD s dalšími organizacemi:  

Armáda spásy Azylový dům pro matky s dětmi – pobytová sociální služba, 

kapacita 24 pokojů, smlouva na 3 měsíce, lze prodloužit  

na dobu delší 1 roku. 

Centrum pro rodinu 

a děti Přerov,  z. s. 

Terapie hrou, filiální terapie, pro pěstouny – zajištění 

krátkodobé i celodenní péče, zprostředkování psychologické, 

terapeutické nebo jiné odborné pomoci, vzdělávání pěstounů, 

zajištění místa a asistence pro uskutečňování styku rodiče 

s dítětem. 
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Člověk v tísni, o.p.s. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, terénní 

programy se zaměřením na dluhové poradenství, komunitní 

práce, předškolní klub pro děti a programy podpory 

vzdělávání pro mladistvé. 

o. s. KAPPA-HELP  Kontaktní centrum – nízkoprahová služba, poradenství, 

testování, výměnný program, podpora abstinence. 

Terénní program – výměnný program, poradenství v terénu. 

Klub Metro – nízkoprahový klub pro děti a mládež, 

volnočasové aktivity, socioterapeutické činnosti. 

Poradenská činnost – psychologické, sociální a právní 

poradenství pro lidi v krizi. 

Preventivní programy – skupinové besedy pro žáky, učitele 

a rodiče. 

Testování rodičů na přítomnost drog v organismu z moči. 

 

Oblastní charita Přerov Romské komunitní centrum Žížalka – sociálně aktivizační 

služba, terénní i ambulantní forma, lokalita ul. Kojetínská, 

Husova a Tovární, dluhové poradenství, doprovody, nácvik 

vaření, ručních prací, doučování, zájmová činnost dětí. 

Romské komunitní centrum Lačo jilo – terénní a ambulantní 

služba, lokalita ul. Kojetínská, základní poradenství, 

volnočasové aktivity skupinové i individuální, doučování, 

výlety. 

 

Poradna pro rodinu 

Přerov 

Bezplatné psychologické poradenství, intervenční centrum – 

poradenství pro osoby ohrožené domácím násilím. 

 

Psychosociální centrum Psychiatrická péče - dětská a dorostová psychiatrie, 

psychiatrická rehabilitace, psychosomatika a sexuologie. 

Klinická psychologie - psychodiagnostika, psychoterapie, 

krizová intervence. 

Léčba závislostí - dobrovolné léčení, ochranné léčení, 

anonymní léčení. 

Denní stacionář s psychoterapeutickou péčí. 

Specializované poradny pro léčbu poruch paměti, sexuálních 

dysfunkcí, poruch spánku, poruch příjmu potravy. 

 

SOS dětské vesničky Kompas – sociálně aktivizační služba, terénní i ambulantní 

forma, lokalita Přerov a okolí, výchovné, vzdělávací 

a aktivizační činnosti, doprovody, socioterapeutické činnosti, 

pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 

Služby pro pěstouny – vzdělávání, poradenství, respitní péče. 
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ZDVOP - Zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou 

pomoc  

Poskytuje sociálně-právní ochranu dětem: 

- které se ocitly bez jakékoliv péče 

- ohroženým na zdraví či životě 

- bez péče přiměřené jejich věku 

- tělesně, duševně týraným nebo zneužívaným 

- které se ocitly v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným 

způsobem ohrožena jejich základní práva. 

Mediační centrum 

Olomouc 

Mediace je rychlý, kultivovaný a dobrovolný proces 

mimosoudního řešení sporu, při kterém nestranná třetí osoba 

pomáhá probrat a vyjednat všechny podstatné problémy 

provázející rozchod partnerů. 

 

Asistenti prevence 

kriminality 

Pracují v sociálně vyloučených lokalitách ve městě Přerově, 

řeší záškoláctví dětí, kouření dětí.
7
 

Zdroj: Magistrát města Přerova, oddělení sociálních věcí a zdravotnictví, 2016 

4.6 Magistrát města Přerova, oddělení školství a mládeže 

Statutární město Přerov je zřizovatelem 11 samostatných mateřských škol a 1 mateřské školy 

jako součást základní školy, 8 základních škol a 1 zařízení školního stravování. 

Statutární město Přerov již od roku 1997 podporuje zájmové vzdělávání na základních 

školách, a to formou finančního příspěvku na činnost zájmových kroužků. 

Některé základní školy využívají nabídku obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR 

WOMEN k financování obědů dětí ze sociálně slabých rodin nebo rodin v tíživé životní 

situaci. 

Z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byl 

v měsíci dubnu 2016 schválen projekt Místní akční plán vzdělávání pro základní a mateřské 

školy, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků  

do 15 let. Projekt zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, 

zájmového a neformálního vzdělávání. 

4.7 Zájmová a sportovní činnost v Přerově 

1.) Zájmová činnost: 

Zájmovou činností ve městě Přerově se zabývá Středisko volného času ATLAS a BIOS 

Přerov (dále jen SVČ), které nabízí výchovně – vzdělávací zájmové aktivity pro děti, mládež 

                                                           
7 Magistrát města Přerova, oddělení sociálních věcí a zdravotnictví (září 2016) 
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a širokou veřejnost. Pracovníci SVČ využívají při svých činnostech aktivizační metody práce, 

podněcují děti a mládež k participaci na činnostech (realizace, příprava činností apod.)  

a rovněž se v rámci doplňkové činnosti věnují také volnočasovým aktivitám dospělých. 

Formy zájmového vzdělávání 

Pravidelná výchovně – vzdělávací zájmová činnost: 

Hlavním cílem je vést členy zájmových útvarů k osvojování klíčových kompetencí 

potřebných pro rozvoj osobnosti, schopností a dovedností fyzických i psychických 

potřebných pro život a k vytvoření potřeby dalšího sebevzdělávání. Realizuje se v zájmových 

útvarech, kurzech a klubech, které jsou organizovány v rámci 6 oddělení SVČ. Charakter 

pravidelné činnosti má také většina výukových programů. 

Příležitostná činnost: 

Nepravidelné aktivity – jednorázové akce s cílem zapojit děti, mládež a širokou veřejnost 

všech věkových skupin a sociálních vrstev. 

Výukové programy – určeny pro žáky základních a středních škol, popř. pro děti z mateřských 

škol s cílem přiblížit netradiční činnosti náročnější na materiál popř. na postup při zpracování 

či odborné znalosti. 

Mezi hlavní výukové programy patří aktivity s dopravní tematikou, které mají svoji 

zimní a letní část. Letní část je zaměřena na praktické zkoušení dopravních situací 

malých cyklistů a chodců na venkovním dopravním hřišti, v zimním období děti 

teoreticky zvládají řešení dopravních situací na počítačích. 

Exkurze – realizace na místě vzdělávání BIOS s cílem přiblížit život a potřeby zvířat z mini 

ZOO. 

Výstavy – prezentace rukodělné činnosti. 

Příměstské tábory – nepravidelné prázdninové aktivity se zajímavým způsobem trávení 

volného času bez odloučení od rodiny. 

Soutěže a olympiády – předmětové a sportovní akce vyhlašované MŠMT organizuje středisko 

na základě pověření Olomouckého kraje za odborné pomoci garantů ve spolupráci se školami. 

Táborová činnost, soustředění a pobytové akce – aktivity probíhající v období školních 

prázdnin a víkendů s cílem vést účastníky zájmového vzdělávání k upevňování zdravého 

životního stylu. 
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Osvětová činnost – zahrnuje semináře, přednášky, odborné instruktáže a poradenství  

na pracovišti BIOS v rámci EKO knihovny a k chovu domácích zvířat v PET poradně. 

Individuální činnost – práce s talenty – příprava dětí a mládeže na postupové soutěže  

nebo na zkoušky do výběrových škol. 

Spontánní činnosti – otevření aktivity bez pevného rozvrhu, neformální setkávání dětí  

a mládeže v rámci místní klubovny, rekreační, sportovní a kulturní aktivity.
8
 

2.) Sportovní činnost: 

Přehled sportovních klubů a zařízení nabízející sportovní činnost pro děti i dospělé: 

Název Odvětví  Název Odvětví 

Boxing Club Přerov, z.s. box  SH ČMS – Sbor 

dobrovolných hasičů 

Henčlov 

hasičský sport 

Cyklistický oddíl 

MIKO CYCLES Přerov, z.s. 

cyklistika  SKORPEN Přerov – 

potápěčský klub 

ploutvové plavání, 

rychlostní potápění 

Český kynologický svaz kynologie  SK BADMINTON 

Přerov, z.s. 

badminton 

DRAGON FORCE 

PŘEROV 

dračí lodě  SK Mlýn Přerov minigolf 

Duha klub Dlažka ringo  Sportovní klub metané 

Strojař Přerov, z.s. 

metaná 

Fantasy Přerov z.s. mažoretky  Sportovní klub Přerov 

1908 z.s. 

atletika, kanoistika, 

lukostřelba, 

kulturistika, stolní 

tenis, volejbal, 

kulečník, lyžování 

Fitness AVE Přerov fitness, 

kulturistika 

 Sportovní klub 

ŠELA SPORT, o.s. 

cyklistika 

FbŠ Teiwaz, z.s. florbal  Sportovní klub Žeravice házená 

Fotbalový klub 

Kozlovice, z.s. 

fotbal  ČSS, z.s. – sportovně 

střelecký klub Přerov 

sportovní střelba 

                                                           
8 Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, Hodnotící závěrečná zpráva za školní rok 2014/2015 
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HC ZUBR PŘEROV z.s. lední hokej  Středisko volného času 

ATLAS a BIOS, Přerov 

gymnastika, aikido, 

florbal, volejbal 

JUDO SK Přerov, z.s. judo  Střední škola 

zemědělská Přerov 

jezdectví 

Karate Přerov, z.s. karate  Šachový klub Vinary šachy 

KBC Přerov z.s. 

 

kickbox  TBS Přerov basketbal 

Klub sportovní gymnastiky 

SK Přerov 

sportovní 

gymnastika 

 

 

Tělocvičná jednota 

Sokol Přerov 

basketbal, box, 

karate, sportovní 

gymnastika, rope 

skipping, sportovní 

tanec, badminton, 

sport. všestrannost 

Klub vodního póla Přerov vodní pólo  Tělocvičná jednota 

Sokol Přerov Handball 

Club 

házená 

KMK Zubr Přerov, z.s. fotbal  Tělocvičná jednota 

Sokol Henčlov 

sokolská 

všestrannost 

LAGUNA BIKE TEAM 

PŘEROV klub v AČR 

bikros  Tělocvičná jednota 

Sokol Újezdec 

sokolská 

všestrannost 

„L+S academy z.s.“ lyžování, 

snowboarding 

 Tělovýchovná jednota 

Union Lověšice, z.s. 

fotbal 

Moravská hasičská jednota, 

hasičský sbor Přerov 

hasičský sport  Tělovýchovná jednota 

Sokol Čekyně, z.s. 

fotbal, stolní tenis, 

sport pro všechny 

MORAVIAN DRAGONS dračí lodě  TJ Sokol Henčlov sport pro všechny 

MG Bike Team, z.s. cyklistika  1. FC Viktorie Přerov fotbal 

NIGHT BIRDS – INLINE 

HOCKEY CLUB 

PŘEROV z.s. 

inline hokej  Okresní fotbalový svaz 

Přerov 

fotbal
9
 

PŘEROV MAMMOTHS americký fotbal    

 

 

                                                           
9 Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství, oddělení školství a mládeže (září 2016) 
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4.8 Nestátní neziskové organizace 

Ve městě Přerově působí několik nestátních neziskových organizací, které se orientují  

na práci s obyvateli vyloučených lokalit. 

Jedná se o tyto organizace: 

- Armáda spásy v České republice, z. s. (pobočka Přerov) 

- Oblastní charita Přerov 

- Člověk v tísni, o. p. s. 

- o. s. KAPPA-HELP 

Armáda spásy v České republice, z. s., pobočka Přerov 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež navštěvují děti a mládež ve věku od 6 do 26 let 

ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách  

a osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. 

Cílem zařízení je působit na sociální začleňování, preventivně působit na omezení kriminality 

a společensky nepřijatelných jevů, pomoci při dokončení základního školního vzdělání  

s využitím jejich přirozeného prostředí a přibližovat prostředí a kulturu uživatelů majoritní 

společnosti. Armáda spásy provozuje 2 komunitní centra. 

Azylový dům pro matky s dětmi umožňuje překlenutí nepříznivé sociální situace spojené  

se ztrátou bydlení těhotným ženám a matkám s nezaopatřenými dětmi do 18 let, které chtějí 

svou situaci aktivně řešit a jsou nezávislé na fyzické pomoci druhých. Azylový dům nabízí 

svým klientkám poskytnutí ubytování, stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc  

při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azylový dům pro matky s dětmi 
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Oblastní charita Přerov 

Oblastní charita Přerov je poskytovatelem sociálně-zdravotních služeb a humanitární pomoci 

v Přerově a jeho okolí. Provozuje Charitní ošetřovatelskou službu, Charitní pečovatelskou 

službu, Občanskou poradnu, organizuje setkávání seniorů v klubu Spolu, provozuje 

Chráněnou dílnu sv. Terezičky, Romské komunitní centrum Lačo jilo – Dobré srdce, Romské 

komunitní centrum – Žížalka, půjčuje kompenzační pomůcky, provozuje Charitní šatník  

a humanitární sklad nábytku a spolupořádá Tříkrálovou sbírku. 

Romské komunitní centrum Lačo jilo – Dobré srdce poskytuje v nízkoprahovém zařízení 

zázemí, pomoc a podporu pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, které se ocitly 

v nepříznivé sociální situaci. Centrum slouží ke smysluplnému využívání volného času, 

vytváří prostor pro aktivity dětí a mládeže. Cílem služby je zlepšit kvalitu života dětí  

a mládeže (zejména romské), předcházet nebo snížit rizika související s jejich způsobem 

života, umožnit jim lépe se orientovat v běžném životě a řešit vlastní problémy. Centrum 

poskytuje služby jako besedy, sportovní aktivity, výuku práce s PC, individuální doučování  

a přípravu na vyučování, společenské a kulturní akce, výtvarné a rukodělné činnosti, deskové  

a společenské hry, hudební výchovu a poradenství. Navštěvují ho děti a mládež ve věku  

6–18 let (především romského původu z lokality Kojetínská), které jsou bez akutní nemoci  

a jsou schopny se do aktivit zapojit. Aktivity probíhají odpoledne, zahajují se doučováním. 

Romské komunitní centrum – Žížalka poskytuje rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen 

v důsledku nepříznivé sociální situace, aktivity, které pomáhají předcházet nebo zmírnit 

důsledky jejich vyloučení ze společnosti. Nabízí rodinám s dětmi ve věku do 7 let (především 

romským) aktivity a prostor, kde se rodiče a děti ze sociálně slabých rodin naučí svým dětem 

pomáhat v oblastech, jako jsou základní návyky, dovednosti a schopnosti, a předcházet 

krizové sociální situaci. 

Člověk v tísni, o.p.s. 

„Organizace Člověk v tísni poskytuje dvě registrované sociální služby, a to terénní programy  

a sociálně aktivizační služby. Dále pracuje s dětmi v předškolním klubu. Poslední významnou 

aktivitou je komunitní práce zaměřená na lokalitu Kojetínské a Husovy ulice. Služby 

organizace se zaměřují na práci v přerovských sociálně vyloučených lokalitách a práci 

s lidmi, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením.  

V rámci terénních programů poskytuje sociální a právní poradenství, nabízí pomoc a podporu 

při řešení dluhové problematiky, při prosazování práv a vedení k plnění povinností. Cílem 
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služby terénní programy je poskytnout klientovi informace o možnostech řešení tíživé 

sociální situace a klienta do řešení jeho tíživé sociálně aktivně zapojit. V rámci dluhového 

poradenství mapuje dluhové situace u jednotlivců a rodin, navrhuje možnosti řešení a nabízí 

pomoc při jednání s věřiteli nebo exekutory, bezplatně pomáhá lidem sepsat návrhy  

na oddlužení. 

V rámci sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi organizace vytváří podmínky  

pro volný čas a vzdělávání dětí, nabízí pomoc při sestavování rozpočtu rodiny, sepisováním 

žádostí, asistenci při získávání zaměstnání. V případě dlouhodobé spolupráce bývá uzavírána 

trojstranná dohoda o spolupráci mezi klientem, pracovníkem Člověka v tísni, o.p.s. a třetím 

subjektem, zejména OSPOD. Smyslem poskytovaných služeb je pomoci rodině s problémy, 

které není schopna sama překonat a tyto problémy mají negativní vliv na prostředí rodiny  

a vývoj dítěte s cílem zachování nebo obnovení funkcí rodiny. Důraz je kladen  

na dlouhodobou a intenzivní spolupráci s rodinou, individuální sociální pomoc a poradenství 

při uplatňování práv a oprávněných zájmů rodičů a jejich dětí, na prohlubování rodičovských 

schopností a dovedností.  

V rámci předškolního vzdělávání se pobočka věnuje tematickým skupinovým pracím s dětmi 

za pomoci metody Grunnlaget (činnost na rozvoj jemné motoriky, estetického cítění, rozšíření 

slovní zásoby, rozeznávání barev, tvarů apod.) a poskytuje individuální práce a zábavně 

vzdělávací volnočasové aktivity pro děti a jejich rodiče. 

Komunitní práce v přerovských sociálně vyloučených lokalitách organizace realizuje od roku 

2010, zaměřuje se na vyloučené lokality ulic Husova a Kojetínská. Komunitní práce je 

metoda participativního dosahování komunitou definovaných společných cílů. Komunitní 

práce propojuje sdílené potřeby obyvatel vyloučených romských lokalit se zdroji uvnitř 

konkrétní lokality. Témata k řešení identifikují samotní obyvatelé. Mimo jiné i díky realizaci 

projektu komunitní práce došlo v loňském a letošním roce ke změně v lokalitě Kojetínská – 

proběhla oprava a výměna dlažby a chodníků, úprava dvorního traktu, vysazení živého plotu, 

sestavení další sady laviček. Ve dvoře si lidé vybudovali menší park. Celkově došlo  

na Kojetínské ulici, méně výrazně na Husově ulici, ke zlepšení kvality venkovního prostoru, 

což obyvatelé této lokality přijímají pozitivně.“
10

 

 

                                                           
10 Člověk v tísni, o.p.s. (listopad 2016) 
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o.s. KAPPA-HELP 

Spolek poskytuje pomoc lidem, kteří se dostali do tíživé sociální situace a hrozí jim vyloučení 

na okraj společnosti – ať již z důvodu užívání drog, chudoby nebo života v sociálně 

vyloučené lokalitě. Kromě toho působí i preventivně, usiluje o předcházení sociálnímu 

vyloučení a o vzdělávání veřejnosti i jednotlivých profesních skupin. V Přerově provozuje 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – METRO, centrum pomoci a bezpečí, kontaktní 

centrum, terénní programy, studium pro školní metodiky prevence KAPPA 250 a primární 

prevenci pro žáky základních a středních škol na území Olomouckého kraje. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - METRO poskytuje sociální služby dětem  

a mladým dospělým ve věku 11 – 26 let, kteří jsou ohroženi rizikovým chováním.  

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) vytváří prostor pro smysluplné 

trávení volného času. Na NZDM jsou poskytovány jak volnočasové, skupinové,  

tak i vzdělávací aktivity. Pracovníci se zaměřují na individuální poradenství vedoucí k řešení 

nepříznivé sociální situace. Jedná se jak o témata týkající se školy, přátel, zájmů, tak vztahů, 

vztahových problémů i úskalí, která přináší každodenní život klientům NZDM. Nedílnou 

součástí služby je pomoc s přípravou do školy a rozšiřování dosavadních znalostí  

a dovedností. 

Terénní programy o.s. KAPPA-HELP provozuje v Přerově od roku 1997. Cílem terénního 

programu je vyhledávat a kontaktovat uživatele nealkoholových návykových látek v jejich 

přirozeném prostředí, poskytovat poradenství a služby vedoucí k minimalizaci zdravotních, 

sociálních a právních rizik souvisejících se způsobem jejich života. Pracovníci terénního 

programu zajišťují sběr pohozeného injekčního materiálu a jeho následnou likvidaci. 

Centrum pomoci a bezpečí poskytuje poradenství, pomoc a podporu osobám, které se ocitly  

v nepříznivé sociální situaci tím, že se stali obětí trestného činu, domácího násilí  

či obchodování s lidmi.  

Poskytuje podporu a pomoc s řešením životní situace, posílení kompetencí, podporu  

při stabilizaci psychického stavu a začlenění zpět do společnosti s ohledem na zachování 

jejich lidské důstojnosti. 

Kontaktní centrum poskytuje poradenství a služby vedoucí ke snižování zdravotních, 

sociálních a právních rizik spojených s užíváním nealkoholových návykových látek, a to jak 

lidem, kteří tyto látky užívají, tak i jejich blízkému okolí, především rodičům, partnerům  

a známým. 
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K dalším významným aktivitám, které spolek organizuje ve spolupráci s dalšími organizacemi 

a statutárním městem Přerovem je Den soužití (vychází z programu soužití), jeho cílem je 

zlepšení soužití majority s minoritou. 

Každoročně probíhají na sociálních službách Dny otevřených dveří a v rámci prevence 

HIV/AIDS jsme zapojeni do Evropského testovacího týdne na HIV, který probíhá 

v prostorách kontaktního centra.
11

 

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. 

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. (dále jen SOS MaS, z.s.) poskytuje 

bezplatné poradenské služby spotřebitelům, a to osobní, telefonickou i elektronickou formou. 

Nejčastějšími klienty SOS MaS, z.s. jsou zejména ty skupiny spotřebitelů, u nichž se nerovné 

postavení mezi podnikateli a spotřebiteli projevuje v největší míře a jejichž schopnosti  

či možnosti získat informace o svých právech, správně je pochopit a umět uplatňovat 

v každodenním životě jsou z důvodu věku, zdravotního stavu, nižšího vzdělání či nižších 

příjmů omezené. SOS MaS, z.s. pořádá řadu vzdělávacích akcí, v rámci nichž se z výše 

uvedených důvodů zaměřuje zejména na seniory a zdravotně handicapované občany.  

SOS MaS, z.s. působí dlouhodobě v zájmu práv seniorů a zdravotně handicapovaných, 

v posledních letech zejména v souvislosti s problematikou podomního prodeje, předváděcích 

akcí a nekalých podvodných praktik na seniorech páchaných. 

Vzhledem ke zvýšené kontrole ze strany dozorčích orgánů, prevenci a široké publicitě je sice 

zaznamenán mírný pokles pořádání oficiálních předváděcích akcí klasického typu,  

avšak pořadatelé těchto akcí zavádějí nové taktiky, díky kterým se dostanou k seniorům tak, 

aby jejich počínání bylo v co nejmenší možné míře monitorováno. V poslední době dochází 

ke zvyšování případů oslovování potenciálních obětí prostřednictvím telefonické komunikace, 

na ulici či přímo návštěvou v domácnosti. S tím, jak narůstá počet osob využívajících 

počítačové technologie, roste také počet seniorů ohrožených tzv. kyberkriminalitou. Trestné 

činy páchané na seniorech se ve většině případů řadí mezi ty závažnější. Pachatelé zneužívají 

přirozených handicapů stáří a využívají vůči seniorům stále agresivnější formy jednání, vědí, 

že senioři mají vzhledem ke svému věku a zdraví sníženou možnost obrany. S problematikou 

předváděcích akcí, podomním prodejem a rostoucí agresivitou pachatelů však nesouvisí jen 

hrozba trestných činů páchaných na seniorech ve formě podvodů, lichvy, krádeží, loupeží, 

vydírání, omezování osobní svobody nebo dokonce úmyslného ublížení na zdraví,  

                                                           
11 o.s. KAPPA-HELP (listopad 2016) 
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ale také problematika jejich rostoucí zadluženosti. Není výjimkou, kdy senior neuváženým 

uzavřením podvodné smlouvy či prostřednictvím jiného podvodného jednání přijde o větší 

finanční částku. 

Dlouhodobým řešením výše uvedených problematických oblastí života seniorů je prohloubení 

finanční, právní a funkční gramotnosti. Vhodnou metodou je preventivní vzdělávání  

této skupiny osob formou besed a přednášek. 

4.9 Probační a mediační služba Přerov 

Činnost Probační a mediační služby (dále jen PMS) vyplývající ze zákona č. 257/2000 Sb.,  

o Probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů: 

PMS usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů 

spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon 

alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity  

a prevenci kriminality. PMS ČR představuje novou instituci na poli trestní politiky, vychází 

ze součinnosti dvou profesí – sociální práce a práva, zejména trestního. Vyváženým 

propojením obou se vytváří nová multi-disciplinární profese v systému trestní justice. 

Cíle činnosti PMS: 

Integrace pachatele – PMS služba usiluje o začlenění obviněného resp. pachatele do života 

společnosti bez dalšího porušování zákonů. Integrace je proces, který směřuje k obnovení 

respektu obviněného k právnímu stavu společnosti, jeho uplatnění a seberealizaci. 

Participace poškozeného – PMS se snaží o zapojení poškozeného do „procesu“ vlastního 

odškodnění, o obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost. 

Ochrana společnosti – PMS přispívá k ochraně společnosti účinným řešením konfliktních  

a rizikových stavů spojených s trestním řízením a efektivním zajištěním realizace uložených 

alternativních trestů a opatření. 

Práce s obětí: 

Dnem 1. 8. 2013 nabyl účinnost nový zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů  

a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů. 

V souladu se zněním zákona se střediska PMS stávají poskytovateli pomoci obětem trestných 

činů, § 48, písm. d). PMS poskytuje obětem trestné činnosti právní informace a další služby 
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spočívající v psychosociální podpoře. Naším cílem je především zmírnit dopady trestného 

činu. 

Poskytujeme zejména tyto služby: 

Právní informace – směřují k základní orientaci v rovině trestně právní, zejména  

pak k náhradě škody. 

Restorativní programy – tyto programy nabízejí různé způsoby řešení následků trestného činu. 

Jejich cílem je obnova narušených vztahů a získání pocitu zadostiučinění oběti. Do těchto 

programů jsou zapojeni oběti, širší komunita (příbuzní oběti, sousedé apod.) i pachatelé. 

Nejznámějším restorativním programem je mediace mezi obětí a pachatelem. 

V souvislosti s účinností zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých 

zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, byla ze strany PMS 

v Přerově v předchozích letech organizována setkání pod pracovním názvem 

„multidisciplinární tým pro oběti trestných činů“. Pracovní setkání byla zaměřena  

na podporu a koordinaci služeb pro oběti trestné činnosti na místní úrovni. Cílem bylo 

vzájemně propojit síť pomoci obětem trestných činů v našem regionu a nastavit vzájemnou 

spolupráci. 

Tato pracovní setkání následně probíhala v rámci projektu „Proč zrovna já“, určený na pomoc 

obětem trestných činů. Tento projekt byl ukončen, ale středisko PMS v Přerově bylo zařazeno 

do následného projektu „Proč zrovna já II“, k jehož realizaci by mělo dojít ještě na konci roku 

2016. Základními aktivitami projektu je poradenství pro oběti trestné činnosti, rozšířené  

o pomoc pro zvlášť zranitelné oběti, realizace multidisciplinárních týmů, vzdělávání 

sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a doplňkové služby pro oběti 

(psychoterapeutické a právní). Aktivity tohoto projektu budou v Přerově realizovány  

do 30. 4. 2020.  

Programy pro dospělé i mladistvé pachatele trestné činnosti: 

Středisko PMS v Přerově aktuálně vyjednává spolupráci s organizací Člověk v tísni, o.p.s., 

která nabízí realizaci programů, které mají za cíl snížení recidivy a počtu odsouzených 

k výkonu trestu odnětí svobody a zvyšují pravděpodobnost sociálního začlenění pachatelů 

(snížení rizika předlužení, snížení rizika vyloučení z trhu práce, posílení vazeb na nerizikové 

společenské prostředí, reflexe trestného činu a jeho dopadu na život oběti pachatelem, zvýšení 

sociálně-právních, komunikačních kompetencí, sebepoznání pachatelů). Středisko PMS 
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v Přerově si klade za cíl využívat tyto programy pro dospělé i mladistvé pachatele, přičemž 

jde současně také o koordinaci spolupráce s orgány činnými v trestním řízení v našem regionu 

v této záležitosti. Tyto programy je možné začít využívat od konce roku 2016, jsou 

koncipovány dlouhodobě. 

Multidisciplinární týmy pro mládež: 

V souvislosti s aplikací zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy  

a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže), ve znění pozdějších předpisů, byla od r. 2006 z důvodu nastavení účinné a efektivní 

spolupráce jednotlivých složek postupně ze strany PMS zavedena metoda tzv. 

multidisciplinárních týmů pro mládež. Týmy pro mládež jsou složené ze zástupců Policie ČR, 

státního zastupitelství, soudu pro mládež, PMS, OSPOD včetně městské policie, školských 

zařízení, poskytovatelů sociálních služeb a měly by společně řešit kriminalitu mládeže v dané 

lokalitě a vzájemně koordinovat spolupráci. Týmy pro mládež se v Přerově schází  

dle potřeby. 

Preventivní přednášky na školách: 

PMS se svojí podstatnou činností zaměřuje na prevenci trestné činnosti. Toto je též přímo 

zachyceno v § 4 odst. 5 zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, ve znění 

pozdějších předpisů. V této souvislosti organizujeme preventivní přednášky o činnosti PMS  

a následcích trestné činnosti na středních školách a odborných učilištích na Přerovsku,  

a to dle zájmu jednotlivých škol. 

Zapojení do programu prevence kriminality města Přerova: 

PMS má svou činností přispívat k prevenci kriminality, a tudíž by měla být nedílnou součástí 

koncepce prevence kriminality města. PMS v Přerově je připravena kooperovat na projektu 

aktivní politiky zaměstnanosti v rámci prevence kriminality v regionu.
12

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Probační a mediační služba Přerov (září 2016) 
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5. Komunitní plánování sociálních služeb 

Na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byla 

obcím s rozšířenou působností uložena zákonná povinnost zjišťovat potřeby poskytování 

sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území a zajišťovat dostupnost 

informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území. 

Město Přerov na svém území komunitně plánuje sociální služby (dále jen KPSS). V rámci 

procesu KPSS jsou v Přerově ustanoveny 4 pracovní skupiny: 

- senioři 

- osoby se zdravotním postižením 

- rodina, děti a mládež 

- osoby ohrožené sociálním vyloučením a etnické menšiny 

Cílem procesu KPSS v Přerově je vytvářet síť sociálních služeb a služeb navazujících tak,  

aby co nejlépe odpovídaly aktuálním potřebám občanů. Proces KPSS ve městě je 

spolufinancován Evropským sociálním fondem, Ministerstvem pro místní rozvoj  

a Olomouckým krajem v rámci projektu „Podpora komunitního plánování sociálních služeb 

v Olomouckém kraji“ a výstupem tohoto projektu je Střednědobý plán rozvoje sociálních 

služeb ve městě Přerově pro období let 2016 – 2019. 

Některá opatření KPSS souvisí s prevencí kriminality, a to jak opatření na podporu stávajících 

sociálních služeb, tak opatření pro vznik nových sociálních služeb. 
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6. SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 existence ÚO PČR Přerov 

 existence Městské police Přerov 

 činnost manažera prevence kriminality 

 pracovní skupina prevence kriminality 

 činnost romského poradce  

 aktivní přístup města k zjišťování 

bezpečnostní situace  

 funkční sociální služby 

 komunitní plánování sociálních služeb 

 čerpání dotací v rámci Programů 

prevence kriminality MV ČR 

 nový systém přidělování obecních bytů 

(byty sociální, dostupné a byty 

obsazované formou výběrového řízení, 

tzv. prostupné bydlení) 

 pilotní projekt „Tréninkové bydlení“ 

 modernizace MKDS 

 spolupráce s Probační a mediační 

službou ČR, střediskem Přerov  

 asistenti prevence kriminality 

 tolerance společnosti k negativním 

projevům 

 oslabená role rodiny ve společnosti 

 výskyt negativních sociálně patologických 

jevů 

 přítomnost sociálně vyloučených lokalit  

a vysoký počet ubytoven na území města 

 problémy při soužití osob sociálně 

vyloučených s majoritou 

 nedostatek volnočasových aktivit  

pro neorganizovanou mládež 

 vysoká a v některých případech 

dlouhodobá nezaměstnanost 

 drogová problematika ve městě 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 vytváření bezpečných zón města 

 využití poptávky mládeže  

po volnočasových aktivitách a k rozvoji 

infrastruktury volného času 

 nová Strategie prevence kriminality 

 meziměstská spolupráce na prevenci 

kriminality 

 realizace projektů aktivní politiky 

zaměstnanosti a sociálního podnikání 

 zapojení dalších partnerů do realizace 

preventivních aktivit 

 rozšíření nabídky sociálních služeb  

a dalších aktivit v oblasti sociální 

 nárůst sociálně patologických jevů 

způsobený nezaměstnaností 

 zvýšené požadavky na financování služeb 

obcemi 

 pochody extremistických skupin 

 omezení finančních zdrojů na aktivity 

zaměřené na prevenci kriminality  

a na financování sociálních služeb 

 nárůst trestné činnosti 

 spádovost města pro sociálně vyloučené 

osoby a delikventy 

 nedostatek volnočasových aktivit  

pro neorganizovanou mládež 

 ohrožení atraktivity města pro turismus, 

bydlení a podnikání 
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Strategická část 

7. Cíle preventivního působení 

7.1 Obecné cíle prevence kriminality 

Obecným cílem je navrhnout taková opatření, která zamezí vývoj trestných činů a přestupků  

a současně omezí příležitosti k jejich páchání. Měly by být podporovány především projekty 

situační prevence, které znesnadňují páchání trestných činů a zvyšují rizika pro pachatele,  

že bude dopaden. 

Obecným cílem v oblasti sociální prevence je předcházet nežádoucím společenským jevům 

v rodinách, ve škole a ve společnosti a zmírnit dopad sociálně patologických jevů na jedince  

a celou společnost. 

Mezi obecné cíle ve městě Přerově patří: 

• udržení či snižování míry a závažnosti trestné činnosti na území města, 

• zvyšování bezpečí občanů, 

• začlenění prevence kriminality do politiky města, 

• snižování nezaměstnanosti, 

• spolupráce mezi orgány samosprávy, státní správy, Policie ČR, městské policie, občany  

města a nevládními organizacemi. 

7.2 Specifické cíle prevence kriminality 

Pro nové období plánování prevence kriminality ve městě Přerově byly stanoveny následující 

cíle: 

Cíl č. 1   – aktivní politika zaměstnanosti 

Cíl č. 2   – realizace projektů v oblasti prevence kriminality 

Cíl č. 3   – modernizace MKDS 

Cíl č. 4   – zajištění volnočasových aktivit pro ohrožené děti a mladistvé do 18 let 

Cíl č. 5   – podpora činností nestátních neziskových organizací ve městě 

Cíl č. 6 – podpora dlouhodobé a komplexní práce s dětmi, mladistvými a jejich rodinami, 

kteří jsou ohroženi rizikovými jevy nebo pocházejí ze socio-kulturně 

znevýhodněného prostředí 

Cíl č. 7 – zaměření preventivních aktivit na cílové skupiny včetně obětí zvlášť zranitelných 

(děti a mladiství, senioři, zdravotně znevýhodnění) 
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CÍL 1 AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 

 

Opatření Název opatření 

1.1 Aktivní politika zaměstnanosti 

1.2 Prevence kriminality prací – zaměstnávání mladistvých ve věku 15 – 18 let 

 

Opatření 1.1 Aktivní politika zaměstnanosti 

Popis opatření Statutární město Přerov v součinnosti s Úřadem práce v Přerově  

a Technickými službami města Přerova má zájem pokračovat a případně 

rozšířit nabídku pracovních pozic pro osoby dlouhodobě nezaměstnané 

vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání u ÚP v rámci projektu Aktivní 

politika zaměstnanosti. 

Cílem projektu je snížit dlouhodobé závislosti těchto osob na dávkách státní 

sociální podpory a dávkách pomoci v hmotné nouzi a pomoci jim začlenit  

se do normálního života. 

Statutární město Přerov spolupracuje s personálními agenturami a organizuje 

setkání, kde se osobám ohroženým sociálním vyloučením předkládají  

a nabízejí pracovní pozice. 

Pracovní uplatnění osobám ohroženým sociálním vyloučením bylo 

umožněno i v rámci projektů prevence kriminality, a to Asistent prevence 

kriminality a Domovník – preventista. 

Magistrát města Přerova a příspěvkové organizace zřízené statutárním 

městem Přerov v řadě případů využívají nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti (veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní 

místa). 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- pokračování v projektu u Technických služeb města Přerova 

- pokračování ve spolupráci s personálními agenturami 

- organizace setkání s nabídkou zaměstnání 

- realizace a pokračování projektů APK + Domovník - preventista 

- využití veřejně prospěšných prací a společensky účelných pracovních míst 

v rámci Magistrátu města Přerova a příspěvkových organizací zřízených 

statutárním městem Přerov 

Zodpovědný Technické služby města Přerova, Statutární město Přerov, Magistrát města 
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realizátor Přerova – Manažer prevence kriminality, Městská policie Přerov  

a příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerov 

Finanční 

zdroje 

Dotace, dotační programy, vlastní zdroje města 
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Opatření 1.2 Prevence kriminality prací – zaměstnávání mladistvých 

ve věku 15 – 18 let 

Popis opatření Mladiství ve věku 15 – 18 let ze základních škol, kteří nenastoupili na další 

přípravu na povolání nebo tuto přípravu nedokončili, se řadí  

mezi problémovou skupinu z pohledu trhu práce, jelikož je jejich uplatnění 

mizivé. Často se jedná o mladistvé ze socio-kulturně znevýhodněného 

prostředí, jejichž rodiče jsou také dlouhodobě vedeni v evidenci uchazečů  

o zaměstnání u úřadu práce. 

Cílem opatření je zamezit mladistvým sklon k tomuto způsobu života, 

zamezit vzniku sociálně patologických jevů a recidivě mladistvých, 

motivovat je k dokončení dalšího vzdělávání se začleněním  

se do normálního způsobu života nebo je uplatnit na trhu práce  

pro mladistvé (např. formou brigád). 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- organizace setkání s nabídkou zaměstnání 

- využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti pro mladistvé  

a zaměstnávání mladistvých v rámci Technických služeb města Přerova, 

Magistrátu města Přerova, příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Přerov a dalších subjektů 

- organizace setkání s nabídkou dalšího vzdělávání 

Zodpovědný 

realizátor 

Technické služby města Přerova, Statutární město Přerov, Magistrát města 

Přerova – Manažer prevence kriminality, Odbor sociálních věcí a školství, 

příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerov, další subjekty, 

Úřad práce v Přerově 

Finanční 

zdroje 

Dotace, dotační programy, vlastní zdroje města 
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CÍL 2 REALIZACE PROJEKTŮ V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY 

 

Opatření Název opatření 

2.1 Pokračování projektu Asistent prevence kriminality 

2.2 Realizace projektu Domovník - preventista 

 

Opatření 2.1 Pokračování projektu Asistent prevence kriminality 

Popis opatření Projekt Asistent prevence kriminality je ve městě Přerově realizován  

od května 2015, jehož činnost je financována z dotačního Programu 

prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR a částečně za spoluúčasti města. 

Tento projekt pokračuje i v roce 2016, díky němuž působí ve městě 4 APK. 

Další 4 pozice APK byly zřízeny rovněž v lednu 2016. Tito APK jsou 

částečně financováni z prostředků Úřadu práce ČR prostřednictvím nástrojů 

aktivní politiky zaměstnanosti a částečně financováni z prostředků města.  

Na jejich činnost dohlížejí 2 mentoři. 

Hlavní náplní APK je sociálně terénní činnost, a to formou průběžného 

monitorování situace v sociálně vyloučených oblastech, a v rámci své osobní 

a místní znalosti a přirozené autority působit na nepřizpůsobivé osoby z řad 

romského etnika a zabránit tak narušování veřejného pořádku  

nebo občanského soužití. Jejich působení sekundárně vede  

i ke zmírňování nezanedbatelného negativního napětí mezi majoritní 

společností a romským etnikem. V rámci potřeby úzce spolupracují 

s městskou i státní policii, Magistrátem města Přerova, Úřadem práce Přerov 

a neziskovými organizacemi ve městě. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- podání žádosti o dotaci 

- zajištění provozních prostor 

- profesní příprava mentorů a APK 

- zajištění mzdových prostředků 

- zajištění výstroje, vybavení a provozních nákladů 

Zodpovědný 

realizátor 

Statutární město Přerov, Městská policie Přerov ve spolupráci s Manažerem 

prevence kriminality 

Finanční 

zdroje 

Dotace, dotační programy, vlastní zdroje města 



57 
 

Opatření 2.2 Realizace projektu Domovník - preventista 

Popis opatření Projekt Domovník – preventista vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR 

z dotačního Programu prevence kriminality. 

Statutární město Přerov má zájem realizovat tento nový projekt se zřízením  

pravděpodobně 4 pracovních pozic s přímou vazbou na APK. Pracovní 

pozice Domovník – preventista umožní osobám pocházejícím a žijícím 

v sociálně vyloučených lokalitách nalézt své uplatnění na trhu práce, získat 

novou kvalifikaci a snadněji se začlenit mezi majoritu. Vybrané osoby  

se budou podílet spolu s ostatními bezpečnostními složkami a pracovníky 

oddělení bytové správy MMPr na dodržování bezpečnosti a veřejného 

pořádku v domě.  

Hlavním cílem projektu je nastavení a ukotvení nově vzniklého účinného 

nástroje sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence  

ve městě. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- podání žádosti o dotaci 

- zajištění provozních prostor 

- profesní příprava domovníků 

- zajištění mzdových prostředků 

- zajištění pracovních pomůcek 

Zodpovědný 

realizátor 

Statutární město Přerov, Magistrát města Přerova, Odbor správy majetku  

a komunálních služeb ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a školství  

a Manažerem prevence kriminality, Městská policie Přerov 

Finanční 

zdroje 

Dotace, dotační programy, vlastní zdroje města 
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CÍL 3 MODERNIZACE MKDS 

 

Opatření Název opatření 

3.1 Pokračování projektu Přerov – modernizace MKDS 

 

Opatření 3.1 Pokračování projektu Přerov – modernizace MKDS 

Popis opatření Projekty na modernizaci MKDS rovněž vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR 

z dotačního Programu prevence kriminality. 

Cílem projektu je zefektivnění a zkvalitnění preventivního působení MKDS 

v oblastech se zvýšeným rizikem protiprávního jednání. Moderní digitální 

kamerové body umožňují kvalitnější, rychlejší a efektivnější monitoring 

problematických oblastí a digitální záznamy jsou ve znatelně vyšší kvalitě, 

než byly u analogového záznamu. 

V návaznosti na efektivnější využití MDKS bylo v roce 2016 vytvořeno 

propojení Policie ČR do záznamového zařízení MDKS, což vedlo 

k možnosti vzdáleného přístupu Policie ČR do záznamů MDKS,  

a tím ke zrychlení a zefektivnění práce Policie ČR při odhalování pachatelů 

protiprávního jednání. 

Modernizace MKDS je rozdělena do několika etap s předpokládaným 

ukončením v roce 2021. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- podání žádosti o dotaci 

- zajištění dodavatele 

Zodpovědný 

realizátor 

Statutární město Přerov, Městská policie Přerov ve spolupráci s Manažerem 

prevence kriminality 

Finanční 

zdroje 

Dotace, dotační programy, vlastní zdroje města 
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CÍL 4 ZAJIŠTĚNÍ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 

PRO OHROŽENÉ DĚTI A MLADISTVÉ DO 18 LET 

 

Opatření Název opatření 

4.1 Zajištění volnočasových aktivit pro ohrožené děti a mladistvé do 18 let 

4.2 Revitalizace dětských hřišť 

4.3 Monitoring dětských hřišť 

 

Opatření 4.1 Zajištění volnočasových aktivit pro ohrožené děti a mladistvé do 18 let 

Popis opatření Statutární město Přerov bude usilovat o zajištění volnočasových aktivit  

pro ohrožené děti a mladistvé do 18 let formou pořádání výletů, kulturních 

akcí a výchovně vzdělávacích pobytů s cílem výchovně působit na děti  

a mladistvé, rozvíjet kompetence v oblasti podpory zdraví a výchovy tak, 

aby získali potřebné společenské a hygienické návyky, a vést je ke zdravému 

způsobu života. 

Kritériem pro výběr dětí bude sociální situace rodiny, zahájení povinné 

školní docházky dítěte a maximální věková hranice do 18 let. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- podání žádosti o dotaci 

- zajištění místa pobytu či aktivity 

- organizace pobytu či aktivity 

- zajištění finančních prostředků 

- výběr dětí z cílových skupin 

- spolupráce s OSPOD, NNO, MP a PČR 

Zodpovědný 

realizátor 

Statutární město Přerov, Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí  

a školství – Manažer prevence kriminality 

Finanční 

zdroje 

Dotace, dotační programy, vlastní zdroje města 
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Opatření 4.2 Revitalizace dětských hřišť 

Popis opatření Revitalizace dětských hřišť ve městě Přerově započala koncem ledna 2016, 

kdy z přerovských sídlišť, vnitrobloků a dvorů zmizelo 12 dětských hřišť, 

která byla v havarijním stavu a ohrožovala bezpečnost dětí. Tato hřiště byla 

nahrazena plochami relaxační zeleně. Do konce roku 2016 plánuje statutární 

město Přerov zrušit další dětská hřiště, která jsou ve špatném technickém 

stavu. 

Oproti tomu dochází k revitalizaci již zhotovených a fungujících hřišť,  

která jsou postupně modernizována a zatraktivněna z finančních prostředků 

rozpočtu statutárního města Přerova. V tomto trendu město má zájem 

pokračovat. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- podání žádosti o dotaci 

- výběr lokalit 

- zajištění finančních prostředků 

Zodpovědný 

realizátor 

Statutární město Přerov, Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí  

a školství – Manažer prevence kriminality ve spolupráci s Odborem majetku 

a komunálních služeb 

Finanční 

zdroje 

Dotace, dotační programy, vlastní zdroje města 
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Opatření 4.3 Monitoring dětských hřišť 

Popis opatření V rámci eliminace kriminality mládeže a snížení sociálně patologických 

jevů bude docházet k pravidelnému monitoringu odlehlých koutů města  

se zbytky dětských hřišť či rušení starých dětských hřišť, kde se tato 

problémová mládež vyskytuje (např. ulice Vaňkova, Šrobárova apod.). 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- pravidelný monitoring lokalit 

- působení asistentů prevence kriminality ve městě 

 

Zodpovědný 

realizátor 

Statutární město Přerov, Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí  

a školství – Manažer prevence kriminality ve spolupráci s asistenty prevence 

kriminality a oddělením sociální prevence a pomoci 

Finanční 

zdroje 

Dotace, dotační programy, vlastní zdroje města 
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CÍL 5 PODPORA ČINNOSTÍ  

NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ VE MĚSTĚ 

 

Opatření Název opatření 

5.1 Podpora činností nestátních neziskových organizací ve městě 

 

Opatření 5.1 Podpora činností nestátních neziskových organizací ve městě 

Popis opatření V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje statutární město 

Přerov Dotační program zaměřený na oblast sociální a zdravotní,  

ale i kulturní, sportovní a volnočasovou. 

Dotační program na podporu sociální a zdravotní oblasti pro rok 2017 je 

zaměřený na tyto aktivity realizované v období od 1. 1. 2017  

do 31. 12. 2017: 

- činnost a provoz subjektů, které poskytují registrované sociální služby  

dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů, 

- na celoroční činnost a provoz subjektů, které působí v sociální oblasti  

a zajišťují služby a aktivity, které doplňují sociální služby, či na ně navazují, 

- na jednorázové nebo krátkodobé projekty, organizace akce nebo účasti  

na akci subjektu působícího v sociální nebo zdravotní oblasti. 

Důvodem vyhlášení tohoto dotačního programu je zájem statutárního města 

Přerova o podporu výše uvedených oblastí. 

Dotační programy budou i v budoucnu vyhlašovány vždy pro předem určené 

kalendářní období. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- vyhlášení dotačního programu města 

- poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Přerova, příp. další forma 

nefinanční podpory  

 

Zodpovědný 

realizátor 

Statutární město Přerov 

Finanční 

zdroje 

Dotační program statutárního města Přerova 
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CÍL 6 PODPORA DLOUHODOBÉ A KOMPLEXNÍ PRÁCE S DĚTMI, 

MLADISTVÝMI A JEJICH RODINAMI, KTEŘÍ JSOU OHROŽENI 

RIZIKOVÝMI JEVY NEBO POCHÁZEJÍ 

ZE SOCIO-KULTURNĚ ZNEVÝHODNĚNÉHO PROSTŘEDÍ 

 

Opatření Název opatření 

6.1 Prevence rizikových jevů a rizikového chování 

6.2 Podpora náhradní rodinné péče, podpora ohrožených rodin 

6.3 Podpora činnosti nadstandardních pedagogických služeb 

6.4 Společné vzdělávání v mateřských a základních školách 

6.5 Protidrogová politika 

 

Opatření 6.1 Prevence rizikových jevů a rizikového chování 

Popis opatření Terénní sociální pracovníci OSPOD ze znalosti svého obvodu pravidelně 

vyhledávají a monitorují možné případy ohrožených dětí, např. v rámci 

šetření ve vyloučených lokalitách, v rámci spolupráce se školami a NNO. 

Romský poradce oddělení sociální prevence a pomoci MMPr monitoruje 

situaci obyvatel v socio-kulturně znevýhodněném prostředí a v rámci své 

primární preventivní činnosti informuje o zjištěných skutečnostech 

pracovnice OSPOD. 

Pracovníci oddělení sociální prevence a pomoci MMPr spolupracují 

s pracovníky OSPOD v záležitostech týkajících se nezletilých dětí, ale také 

v záležitostech zadluženosti rodin, pomáhají rodinám při vyřizování dávek 

státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi, při sepisování 

různých návrhů a podání s cílem řešit celkovou sociální situaci rodiny. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- monitoring sociálně vyloučených lokalit vč. ubytoven 

- depistáž ohrožených dětí a osob ohrožených sociálním vyloučením 

- výkon sociální práce 

- spolupráce zainteresovaných subjektů 

Zodpovědný 

realizátor 

Statutární město Přerov, Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí  

a školství, oddělení sociální prevence a pomoci, OSPOD 

Finanční 

zdroje 

Dotace, dotační programy, vlastní zdroje města 
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Opatření 6.2 Podpora náhradní rodinné péče, podpora ohrožených rodin 

Popis opatření Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem,  

které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. 

Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném prostředí, které má pozitivní 

vliv na jejich psychomotorický a psychický vývoj. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- intenzivní poradenství a terapie pro děti a rodiče, které jsou vyhodnoceny 

jako ohrožené 

- podpora osvojitelských rodin 

- podpora rodičovských kompetencí 

- podpora OSPOD 

Zodpovědný 

realizátor 

Statutární město Přerov, Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí  

a školství, OSPOD, NNO, poskytovatelé sociálních služeb 

Finanční 

zdroje 

- dotace, dotační programy, vlastní zdroje města 

- zdroje NNO a poskytovatelů sociálních služeb 
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Opatření 6.3 Podpora činnosti nadstandardních pedagogických služeb 

Popis opatření Statutární město Přerov finančně podporuje na Základní škole Přerov, 

Boženy Němcové 16 činnost školního psychologa a speciálního pedagoga 

v rámci projektu „ZŠ Boženy Němcové – centrum podpory žáků ze sociálně 

znevýhodněného prostředí“ z Operačního programu Vzdělávání  

pro konkurenceschopnost. 

Školní psycholog nabízí učitelům, žákům i rodičům konzultace především 

výchovných problémů, problémů týkajících se začlenění do kolektivů  

a formy prosazení se v nich. 

Speciální pedagog nabízí učitelům, žákům i rodičům konzultaci problémů, 

které souvisí se speciálními vzdělávacími potřebami žáků, kteří potřebují 

speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých  

nebo dlouhodobých podpůrných opatřeních. 

Město Přerov má zájem o udržení těchto pozic na zmíněné škole a v případě 

potřeby i o zřízení těchto pozic na dalších školách na území města. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- pokračování činnosti školního psychologa 

- pokračování činnosti speciálního pedagoga 

- finanční podpora těchto nadstandardních pedagogických služeb 

Zodpovědný 

realizátor 

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 ve spolupráci se statutárním 

městem Přerov, Magistrátem města Přerova, Odborem sociálních věcí  

a školství, další školy na území města Přerova 

Finanční 

zdroje 

Dotace, dotační programy, vlastní zdroje města 
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Opatření 6.4 Společné vzdělávání v mateřských a základních školách 

Popis opatření Novela školského zákona č. 82/2015 Sb., Zákon, kterým se mění zákon  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé 

další zákony, přichází s novým pojetím podpory žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Upouští od kategorizace žáků podle jejich 

diagnózy, která se tak stává pouze prostředkem pro nastavení cílené podpory 

ve vzdělávání žáků podle jejich vzdělávacích potřeb. 

Cílem společného (inkluzivního) vzdělávání je vytvoření podmínek  

pro vzdělávání některých žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

v běžných školách, ale současně umožnění existence důležitého článku 

vzdělávacího systému, a to speciálního vzdělávání. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- společné vzdělávání dětí a žáků v mateřských a základních školách  

na území města Přerova 

-  finanční podpora těchto aktivit 

Zodpovědný 

realizátor 

Mateřské a základní školy na území města Přerova ve spolupráci  

se statutárním městem Přerov, Magistrátem města Přerova, Odbor sociálních 

věcí a školství, oddělení školství a mládeže 

Finanční 

zdroje 

Dotace, dotační programy, vlastní zdroje města 
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Opatření 6.5 Protidrogová politika 

Popis opatření Kompetence protidrogové politiky spadají pod Národní protidrogovou 

centrálu PČR s celostátní působností, jejíž hlavním úkolem je vyhledávat, 

odhalovat a vyšetřovat trestnou činnost na úseku nedovolené výroby  

a obchodu s omamnými a psychotropními látkami a jedy s cílem snížit 

nabídku nelegálních drog v ČR. 

V rámci prevence protidrogové politiky poskytuje kontaktní centrum  

o.s. KAPPA-HELP poradenství a terénní programy vedoucí ke snižování 

zdravotních, sociálních a právních rizik spojených s užíváním 

nealkoholových návykových látek, a to jak lidem, kteří tyto látky užívají,  

tak i jejich blízkému okolí, především rodičům a partnerům. 

V rámci protidrogové problematiky spolupracuje s o.s. KAPPA-HELP 

sociální kurátor z oddělení sociální prevence a pomoci MMPr, který 

koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální 

poradenství nejen osobám hrozícím sociální vyloučení, ale i osobám 

drogově závislým. 

V této oblasti město Přerov zvažuje možnost realizace projektů s cílem 

protidrogové prevence. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- spolupráce s o.s. KAPPA-HELP 

- spolupráce s PČR 

- spolupráce se sociálním kurátorem MMPr a o.s. KAPPA-HELP 

- podání dotační žádosti a realizace projektu v dané oblasti 

Zodpovědný 

realizátor 

PČR, o.s. KAPPA-HELP, Statutární město Přerov, Magistrát města Přerova, 

Odbor sociálních věcí a školství, oddělení sociální prevence a pomoci, 

Manažer prevence kriminality 

Finanční 

zdroje 

Dotace, dotační programy, vlastní zdroje města 
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CÍL 7 ZAMĚŘENÍ PREVENTIVNÍCH AKTIVIT NA CÍLOVÉ SKUPINY 

VČETNĚ OBĚTÍ ZVLÁŠŤ ZRANITELNÝCH 

(DĚTI A MLADISTVÍ, SENIOŘI,  

ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÍ) 

 

Opatření Název opatření 

7.1 Preventivní aktivity pro děti a mladistvé 

7.2 Motivační a podpůrné aktivity pro mládež ve věku 15 – 26 let 

7.3 Preventivní aktivity pro seniory 

7.4 Preventivní aktivity pro osoby zdravotně znevýhodněné 

 

Opatření 7.1 Preventivní aktivity pro děti a mladistvé 

Popis opatření Městská policie Přerov, oddělení prevence a kriminality koordinuje činnost 

Preventivní skupiny, která realizuje Primárně preventivní program. Členy 

této pracovní skupiny jsou i kurátoři pro děti a mládež a terénní pracovníci 

OSPOD, kteří vykonávají přednáškovou činnost pro žáky na prvním  

a druhém stupni základních škol a víceletých gymnázií ve městě Přerově. 

Tématem přednášek je trestní odpovědnost dětí a mladistvých, práce 

kurátora pro děti a mládež, trestní a přestupkové řízení. 

Pracovníci oddělení prevence kriminality Městské policie Přerov se zabývají 

přednáškovou činností na základních školách, středních školách, víceletých 

gymnáziích a mimopřerovských základních školách. Preventivní besedy jsou 

určeny také pro seniory a občany města. V těchto aktivitách bude 

pokračováno. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- propagace 

- zajištění finančních prostředků 

- organizace preventivních aktivit 

Zodpovědný 

realizátor 

Statutární město Přerov, Městská policie Přerov 

Finanční 

zdroje 

Dotace, dotační programy, vlastní zdroje města 
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Opatření 7.2 Motivační a podpůrné aktivity pro mládež ve věku 15 – 26 let 

Popis opatření Projekt si klade za cíl zvyšovat osobnostní a profesní kompetence u mladých 

lidí ohrožených vícenásobnými riziky, a to tím, že vytvoří nabídku několika 

typů aktivit. 

Kromě individuální práce s mladými lidmi budou v projektu realizovány 

také skupinové aktivity pracující s dynamikou a kohezí skupiny. V rámci 

projektu budou realizovány workshopy na školách zaměřené  

na problematiku vzdělávání, uplatnění na trhu práce či prevenci předlužení. 

Primární cílovou skupinou projektu jsou mladí lidé ve věku 15 – 26 let žijící 

ve městě Přerově, kteří v důsledku života v sociálně znevýhodněném 

prostředí velmi často vypadávají ze škol hlavního vzdělávacího proudu. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

Pracovník aktivit pro mládež – Motivační a podpůrné aktivity: 

- individuální práce vč. individuálního plánování 

- skupinové aktivity se zaměřením na zvyšování osobnostních a profesních 

kompetencí (besedy, semináře, exkurze, přednášky) 

- vícedenní výjezdy mimo lokalitu s programem zaměřeným na zvládání 

zátěžových situací a nácvik pracovních kompetencí 

- podpůrná skupina pro mládež se zaměřením na osobnostní a profesní 

rozvoj 

- podpora vzdělávání (zajištění pomůcek, edukativních materiálů) 

- motivační streetwork 

- Workshopy Absolvent, C´est la vie, Ghettout, Kdo jsem a čím budu aj. 

Zodpovědný 

realizátor 

Člověk v tísni, o.p.s., spolupráce s dalšími NNO ve městě, spolupráce  

se statutárním městem Přerov 

Finanční 

zdroje 

Operační program zaměstnanost, dotační programy 
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Opatření 7.3 Preventivní aktivity pro seniory 

Popis opatření Senioři, kteří žijí v sociální izolovanosti a často trpí závažnými a duševními 

onemocněními, se stávají snadnou obětí trestné činnosti a závažná trestná 

činnost páchaná na seniorech má v České republice stoupající tendenci. 

Cílem preventivních aktivit pro seniory je ochrana této cílové skupiny  

před násilím a protiprávním jednáním, ale také zvýšení společenského zájmu 

o postavení seniorů ve společnosti. 

K příležitosti Mezinárodního dne seniorů hodlá i v dalších letech oddělení 

sociální prevence a pomoci MMPr pod záštitou primátora města pokračovat 

v konání preventivní, výchovně vzdělávací akci s názvem „Senior 

symposium“. Akce je zaměřena na sérii přednášek týkajících  

se nejrůznějších aspektů aktivního stárnutí, umožňuje prezentaci sociálních 

služeb pro seniory různým organizacím zaměřeným na tuto skupinu a senioři 

tak mohou získat bohaté informace o nabídce služeb v našem regionu. 

V rámci této akce se pravidelně prezentuje i PČR a Městská policie Přerov, 

kteří podávají aktuální informace v rámci zajištění bezpečnosti seniorů. 

Pracovníci oddělení prevence kriminality Městské policie Přerov se zabývají 

přednáškovou činností zaměřenou také na seniory. 

Prostřednictvím vzdělávací a osvětové činnosti zaměřené na zvýšení 

všeobecného povědomí o trestné činnosti páchané na seniorech hodlá  

SOS MaS, z.s. zajistit ochranu seniorů před specifickými druhy 

protiprávního jednání a trestných činů (podvodné či manipulativní jednání, 

uzavírání podvodných nebo klamavých smluv, ochrana před agresivními 

metodami prodeje). Město Přerov má zájem pokračovat v těchto aktivitách. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- podpora preventivních aktivit 

- organizace preventivních aktivit a seminářů pro seniory 

- podání dotační žádosti 

Zodpovědný 

realizátor 

Statutární město Přerov, Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí  

a školství, oddělení sociální prevence a pomoci, Městská policie Přerov, 

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. 

Finanční 

zdroje 

Dotace, dotační programy, vlastní zdroje města 
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Opatření 7.4 Preventivní aktivity pro osoby zdravotně znevýhodněné 

Popis opatření Cílem preventivních aktivit pro osoby zdravotně znevýhodněné je 

zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím, podporovat rozvoj 

tělesných a psychických aktivit, zlepšovat životní styl těchto osob a žít 

důstojný a kvalitní život ve svém přirozeném prostředí. 

Statutární město Přerov má zájem o podporu či organizaci preventivních 

aktivit pro osoby zdravotně znevýhodněné. Pro podporu těchto aktivit město 

Přerov každoročně vyhlašuje Dotační program i pro oblast sociální  

a zdravotní. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- podpora preventivních aktivit 

- vyhlášení dotačního programu města Přerova 

- podání dotační žádosti a organizace preventivních aktivit  

Zodpovědný 

realizátor 

NNO v regionu a poskytovatelé sociálních služeb, Statutární město Přerov, 

Odbor sociálních věcí a školství 

Finanční 

zdroje 

Dotace, dotační programy, vlastní zdroje města 
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8. Závěr 
Strategie prevence kriminality města Přerova na období 2017 - 2021 je komplexním 

materiálem, který si klade za cíl sjednotit prvky prevence kriminality a společensky 

nebezpečných a nežádoucích jevů na území města Přerova a zaměřit preventivní aktivity  

a projekty tak, aby vedly ke snížení kriminality ve městě Přerově ke zkvalitnění života 

Přerovanů a stát se výchozím materiálem při sestavování programů prevence kriminality. 

Na přípravě Strategie prevence kriminality města Přerova na období 2017 – 2021 se podíleli 

manažer prevence kriminality, členové Pracovní skupiny prevence kriminality a další 

subjekty zapojené do prevence kriminality ve městě Přerově. 


