
Pořadové číslo:  34/8 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 5.12.2017 

Návrh pro 34. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 12. 

2017 

Zpravodaj:  Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Akční plán rozvoje sociálních služeb na území města Přerova 2018 - 2019 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje Akční plán rozvoje sociálních služeb na území města Přerova 2018 - 2019, dle přílohy č. 1. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 81. schůzi dne 23. 11. 2017, usnesením č. 3412/81/10/2017, podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit Akční plán rozvoje sociálních služeb na území města Přerova 

2018 - 2019, dle přílohy č. 1. 

 

Odbor sociálních věcí a školství 

Odbor sociálních věcí a školství doporučuje schválit materiál dle návrhu na usnesení. Akční plán 

rozvoje sociálních služeb na území města Přerova 2018 - 2019 reaguje na vývoj v oblasti sociálních 

služeb a navazujících aktivit a definuje prioritní cíle a opatření v sociální oblasti pro vymezené období. 

 

 

Důvodová zpráva: 

V souvislosti s potřebou aktualizace cílů a opatření obsažených ve Střednědobém plánu rozvoje 

sociálních služeb ve městě Přerově pro období let 2016-2019 (dále jen "Střednědobý plán") zpracoval 

Odbor sociálních věcí a školství ve spolupráci s Řídící skupinou střednědobého plánování sociálních 

služeb návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb na území města Přerova na období let 2018-



2019 (dále jen "Akční plán"), který obsahuje aktualizaci personálního složení pracovních skupin a 

prioritní cíle a opatření, které budou realizovány v souladu se střednědobým plánováním sociálních 

služeb na území města Přerova v období let 2018-2019.  

  

Potřeba aktualizace cílů a opatření Střednědobého plánu vychází z těchto skutečností: 

 Personální změny v pracovních skupinách - na straně poskytovatelů, uživatelů i zadavatele 

došlo k personálním změnám, na které Akční plán reaguje novým personálním složením členů 

jednotlivých pracovních skupin. 

 Záměr nového poskytovatele zajistit v Přerově novou službu - domov se zvláštním režimem v 

budově bývalého Chemoprojektu. Pro nového poskytovatele je vstup do Sítě sociálních služeb 

Olomouckého kraje a s tím související možnost čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu 

velmi důležité. K žádosti o vstup do Sítě sociálních služeb se vyjadřuje místně příslušná obec s 

rozšířenou působností, která musí doložit potřebnost dané služby. Dalším důležitým kritériem je, 

že daný cíl je zahrnut v aktuálním střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb ve městě.Cíle a 

opatření Akčního plánu jsou formulovány podle potřeb města v souvislosti s poskytováním 

vyjádření k aktualizaci jednotek a případnému vstupu nových služeb do Sítě sociálních 

služeb Olomouckého kraje. 

  
Návrh Akčního plánu byl rozeslán všem členům pracovních skupin. Členové Řídící skupiny 

střednědobého plánování byli informováni o došlých návrzích personálních změn členů pracovních 

skupin. Odboru sociálních věcí a školství nebyly ze strany členů pracovních skupin zaslány žádné 

zásadní připomínky.  

 

 


