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Vážení občané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb, 

 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 12. zasedání dne 14. prosince 2015, usnesením 

č. 379/12/10/2015, schválilo Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území města 

Přerova pro období let 2016 – 2019, významný strategický dokument, který je výsledkem 

procesu komunitního plánování sociálních služeb. Jeho cílem je zajistit dostupnost a kvalitu 

sociálních služeb pro nejširší okruh obyvatel a zároveň definovat základní síť sociálních 

služeb na území města.   

 

V souvislosti s vývojem v oblasti poskytování sociálních služeb, trendu a potřebnosti 

v sociální oblasti vyvstala potřeba aktualizace jednotlivých opatření ve střednědobém plánu 

a personálního obsazení pracovních skupin, které jsou formulovány v tomto dokumentu – 

Akčním plánu rozvoje sociálních služeb na území města Přerova pro období let 2018 – 2019 

(dále jen Akční plán). 

Cíle a opatření Akčního plánu byly připomínkovány členy pracovních skupin a odsouhlaseny 

Řídící skupinou střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na území města Přerova. 
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 Přehled sociálních služeb a poskytovatelů na území města Přerova 

 

AZYLOVÉ DOMY 

Armáda spásy v České republice, z.s. 

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB 

Jsme tady,  o.p.s. 

DENNÍ STACIONÁŘE 

Spolusetkávání Přerov, z.ú. 

Sociální služby města Přerova, p.o. 

DOMOVY PRO SENIORY 

Sociální služby města Přerova, p.o. 

DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

Sociální služby města Přerova, p.o. 

INTERVENČNÍ CENTRA 

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace  

KONTAKTNÍ CENTRA 

KAPPA-HELP, z.s. 

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

Armáda spásy v České republice, z.s. 

Oblastní charita Přerov 

KAPPA-HELP, z.s. 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

Oblastní charita Přerov 

KAPPA-HELP, z.s. 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek 

Sociální služby města Přerova, p.o. 

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace (Poradna pro rodinu Přerov) 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z.s., Krajská organizace Olomouckého 

kraje, p.s. 

OSOBNÍ ASISTENCE 

Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu z.s. 

Sociální služby města Přerova, p.o. 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Oblastní charita Přerov 

Sociální služby města Přerova, p.o. 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI 

Člověk v tísni, o.p.s. 

Oblastní charita Přerov 

SOS dětské vesničky, z.s. 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM 

Oblastní charita Přerov 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z.s., Krajská organizace Olomouckého 
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kraje, p.s. 

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Přerov 

TyfloCentrum Olomouc, obecně prospěšná společnost 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek 

SOCIÁLNĚ  TERAPEUTICKÉ DÍLNY 

Sdružení MOST K ŽIVOTU, z. s. 

SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

Duševní zdraví, o.p.s. 

Sdružení MOST K ŽIVOTU, z. s. 

TyfloCentrum Olomouc, obecně prospěšná společnost 

TERÉNNÍ PROGRAMY 

Člověk v tísni, o.p.s. 

KAPPA-HELP, z.s. 
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Cíle a opatření pracovních skupin 

 

 

 
PRACOVNÍ SKUPINA  - SENIOŘI 
 
  

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 

 Mgr. Sylva Bártová (Sociální služby města Přerova, p.o.) 

 Ing. Marta Šťastná (Oblastní charita Přerov) 

 Eva Divinová (Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Přerov) 

 Iva Pospíšilová, DiS. (Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství) 

 Ludmila Složilová (Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství) 

 MUDr. Marie Mathonová (členka Výboru pro sociální a zdravotní záležitosti a sociální 

začleňování) 

 Oldřiška Hrubíčková (uživatelka) 

Zástupce pracovní skupiny: Iva Pospíšilová, DiS. 
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PŘEHLED CÍLŮ A OPATŘENÍ – SENIOŘI 

CÍL 1 ZACHOVÁNÍ A ROZVOJ STÁVAJÍCÍCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB PRO SENIORY 

 

Opatření Název opatření 

1.1 Zachování, rozvoj a navýšení kapacity domova pro seniory – Sociální služby města 

Přerova, p.o. 

1.2 Zachování,  rozvoj a navýšení kapacity domova se zvláštním režimem – Sociální služby 

města Přerova, p.o. 

 

1.3 Zachování a rozvoj pečovatelské služby – Sociální služby města Přerova, p.o. 

 

1.4 Zachování a rozvoj denního stacionáře  – Sociální služby města Přerova, p.o. 

 

1.5 Zachování a rozvoj pečovatelské služby – Oblastní charita Přerov 

 

1.6 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením – Oblastní charita Přerov 

1.7 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením  – Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Přerov 

 

CÍL 2 PODPORA DALŠÍCH SLUŽEB A AKTIVIT PRO SENIORY 

 

 

Opatření Název opatření 

2.1 Podpora záměru vzniku nového zařízení pro poskytování služby domov se zvláštním 

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

předpisů 

2.2 Podpora dostupnosti sociálních služeb s místem poskytování mimo město Přerov 

2.3 Podpora ostatních neziskových organizací poskytujících pomoc a služby pro seniory 

2.4 Podpora preventivních a vzdělávacích aktivit  

2.5 Podpora aktivit v oblasti dostupnosti kulturních a sportovních akcí a zvýhodněné dopravní 

obsluhy 

2.6 

 

Podpora souvisejících služeb a aktivit vedoucích k  možnosti co nejdelšího setrvání seniorů 

v domácím prostředí  

2.7 Podpora záměru vybudování Klubu aktivních přerovských seniorů (KAPS) 
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Opatření 1.1 Zachování, rozvoj a navýšení kapacity domova pro seniory – Sociální služby města 

Přerova, p.o. 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Jediná sociální služba na území města Přerova. Zachování a zajištění provozu 

zařízení je důležité. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- zvyšování komfortu uživatelů 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

- pro navýšení kapacity služby: zvážení možností rozšíření stávajícího domova 

pro seniory o nový pavilon, hledání jiných prostor či jiného poskytovatele 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, Sociální služby města Přerova, p.o. 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí 

 

 

 

Opatření 1.2 Zachování, rozvoj a navýšení kapacity domova se zvláštním režimem – Sociální 

služby města Přerova, p.o. 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Jediná sociální služba na území města Přerova. Zachování a zajištění provozu 

zařízení je důležité. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- zvyšování komfortu uživatelů 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

- pro navýšení kapacity služby: zvážení možností rozšíření stávajícího domova 

pro seniory o nový pavilon, hledání jiných prostor či jiného poskytovatele 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, Sociální služby města Přerova, p.o. 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  

 

 

Opatření 1.3 Zachování a rozvoj pečovatelské služby - Sociální služby města Přerova, p.o. 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná sociální služba na území města Přerova poskytovaná terénní a ambulantní 

formou. Zachování a zajištění provozu zařízení je důležité. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- zvyšování komfortu uživatelů 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, Sociální služby města Přerova, p.o. 

Zdroje podílející 

se na financování 

Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  
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Opatření 1.4 Zachování a rozvoj denního stacionáře - Sociální služby města Přerova, p.o. 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná sociální služba na území města Přerova. Zachování a zajištění provozu 

služby je důležité. 

  

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- zvyšování komfortu uživatelů 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

- propagace služby pro využívání cílovou skupinou senioři 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, Sociální služby města Přerova, p.o. 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  

 

 

Opatření 1.5 

 

Zachování a rozvoj pečovatelské služby – Oblastní charita Přerov 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná sociální služba na území města Přerova. Zachování a zajištění provozu 

služby je důležité. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- zvyšování komfortu uživatelů 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

- rozšíření provozní doby  

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Oblastní charita Přerov 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  

 

 

Opatření 1.6 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením – Oblastní charita Přerov 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná sociální služba na území města Přerova. Zachování a zajištění provozu 

zařízení je důležité. 

  

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Oblastní charita Přerov 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  
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Opatření 1.7 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením – Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace 

Přerov 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná služba na území města Přerova. Zachování a zajištění provozu služby 

je důležité. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek k poskytování registrované sociální služby 

- zajištění provozních podmínek k provozování Info-Centra v Přerově 

- zajištění provozních podmínek k provozování Půjčovny kompenzačních 

pomůcek 

- vzdělávání pracovníků  

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Přerov 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  

 

 

CÍL 2 PODPORA DALŠÍCH AKTIVIT A SLUŽEB PRO SENIORY 

 

 

Opatření 2.1 Podpora záměru vzniku nového zařízení pro poskytování služby domov se 

zvláštním režimem ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Aktuální kapacita pobytové sociální služby domov se zvláštním režimem  na území 

města Přerova není s ohledem na zvyšující se počet seniorů trpících demencí 

dostatečná.  

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- podpora záměru realizace služby domov se zvláštním režimem poskytované 

jiným subjektem  

- finanční podpora z rozpočtu statutárního města Přerova 

 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, jiný poskytovatel 

 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí 

  

Opatření 2.2 Podpora dostupnosti sociálních služeb s místem poskytování mimo město Přerov 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Některé specifické sociální služby pro seniory jsou poskytovány mimo území města 

Přerova. Cílem tohoto opatření je zvýšení informovanosti o existenci a dostupnosti 

těchto služeb. 

  

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

Zajištění informovanosti v místních médiích 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí 
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Opatření 2.3 Podpora ostatních nestátních neziskových organizací poskytujících pomoc 

a služby pro seniory 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Nestátní neziskové organizace jsou významným partnerem v systému péče o seniory. 

Podpora neziskového sektoru je velmi důležitá. 

  

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

Finanční podpora, metodická pomoc, předávání informací 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí 

 

 

Opatření 2.4 Podpora preventivních a vzdělávacích aktivit – oddělení sociální prevence 

a pomoci 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Oddělení sociální prevence a pomoci realizuje významné aktivity pro seniory, které 

mají preventivní a vzdělávací aspekt. Realizace těchto aktivit je seniory velmi 

pozitivně hodnocena.  

  

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

Realizace vzdělávacích a preventivních projektů 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí 

 

 

Opatření 2.5 Podpora aktivit v oblasti dostupnosti kulturních a sportovních akcí 

a zvýhodněné dopravní obsluhy 
 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Podpora dostupnosti městské autobusové dopravy formou dotace. Podpora služby 

Senior taxi Přerov. 

  

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

Podpora a propagace projektů pro zvýšení dostupnosti kulturních a sportovních akcí 

a zvýhodněné dopravní obsluhy pro seniory 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí 
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Opatření 2.6 Podpora souvisejících služeb a aktivit vedoucích k možnosti co nejdelšího 

setrvání seniorů v domácím prostředí  

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Cílem opatření je podpora záměrů na využití navazujících služeb aktivit, které 

doplňují poskytované sociální služby pro seniory.  

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- Podpora hospicové péče 

- Zajištění informovanosti 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, realizátoři navazujících aktivit 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí 

 

 

Opatření  2.7 Podpora záměru vybudování Klubu aktivních přerovských seniorů (KAPS)  

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Díky postupně se zvyšujícímu přesunu věkové skupiny obyvatelstva ze středního 

věku na věk seniorský bude ve společnosti narůstat stále větší tlak na služby spojené 

s uspokojováním i těchto potřeb seniorů.  

Cílem KAPS je vytvořit ve statutárním městě Přerov zařízení umožňující seniorům 

využívat programy pro aktivní stáří.  Klub by se pro tuto skupinu lidí stal jejich 

zázemím, byl jejich oporou, nadějí, novou životní inspirací. Zároveň by byl prevencí 

sociálního vyloučení seniorů a umožnil by včas podchytit problémy seniorů. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- hledání prostor pro realizaci této služby 

- zajištění finančních prostředků 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, příp. jiný poskytovatel 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí 
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PRACOVNÍ SKUPINA  - OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
 
 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 

 Iva Sibrová   (Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu 

z.s.) 

 Mgr. Eva Páleníková (Sociální služby města Přerova, p.o.) 

 Pavel Soukup (Jsme tady, o.p.s.) 

 Hana Ryšánková (Spolusetkávání Přerov, z.ú) 

 Mgr. Dagmar Plšková (Sdružení MOST K ŽIVOTU, z. s.) 

 Mgr. Dagmar Staňková (TyfloCentrum Olomouc, obecně prospěšná společnost) 

 Bc. Kateřina Mozrová, DiS. (Duševní zdraví, o.p.s.) 

 Kamila Hošková, DiS. (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný 

spolek) 

 PhDr. Vlasta Krpcová (Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z.s., 

Krajská organizace Olomouckého kraje, p.s.) 

 Mgr. Bc. Kateřina Steffanová (Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství) 

 Josef Nesvadba (člen Výboru pro sociální a zdravotní záležitosti a sociální začleňování) 

 Jaroslav Čermák (uživatel) 

 

Zástupce pracovní skupiny: Mgr. Bc. Kateřina Steffanová 
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PŘEHLED CÍLŮ A OPATŘENÍ – OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 

CÍL 1 ZACHOVÁNÍ A ROZVOJ STÁVAJÍCÍCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 

Opatření 

 
Název opatření 

1.1 Zachování a rozvoj osobní asistence – Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním 

postižením přerovského regionu z.s. 

 

1.2 Zachování a rozvoj denního stacionáře – Sociální služby města Přerova, p.o. 

 

1.3 Zachování a rozvoj centra denních služeb – Jsme tady, o.p.s. 

 

1.4 Zachování a rozvoj denního stacionáře – Spolusetkávání Přerov, z.ú 

 

1.5 Zachování a rozvoj sociálně terapeutických dílen – Sdružení MOST K ŽIVOTU,z s. 

 

1.6 Zachování a rozvoj sociální rehabilitace – Sdružení MOST K ŽIVOTU, z. s. 

 

1.7 Zachování a rozvoj sociální rehabilitace – Duševní zdraví, o.p.s. 

 

1.8 Zachování a rozvoj sociální rehabilitace - TyfloCentrum Olomouc, obecně prospěšná 

společnost 

1.9 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – Sjednocená organizace 

nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek 

1.10 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením – TyfloCentrum Olomouc, regionální středisko Přerov 

 1.11 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek 

1.12 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením – Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z.s., Krajská 

organizace Olomouckého kraje, p.s. 

1.13 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – Sociální služby města Přerova, 

p.o. 

1.14 

 

Zachování a rozvoj osobní asistence - Sociální služby města Přerova, p.o. 

1.15 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – Svaz neslyšících 

a nedoslýchavých osob v České republice, z.s., Krajská organizace Olomouckého 

kraje, p.s. 
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CÍL 2 PODPORA DALŠÍCH SLUŽEB A AKTIVIT PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM 

 

 

 

Opatření Název opatření 

2.1 Podpora poskytovatelů sociálních služeb v záměrech rozšíření portfolia sociálních služeb 

poskytovaných na území města Přerova, a to zejména chybějících sociálních služeb 

a aktivit. 

2.2 Podpora dostupnosti sociálních služeb s místem poskytování mimo město Přerov 

 

2.3 Podpora ostatních nestátních neziskových organizací poskytujících pomoc a služby 

pro osoby se zdravotním postižením 

2.4 Podpora projektu Euroklíč 

 

 

 

Opatření 1.1 Zachování a rozvoj osobní asistence – Alfa handicap - sdružení občanů 

se zdravotním postižením přerovského regionu z.s. 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná sociální služba na území města Přerova. Zachování a zajištění provozu 

služby je důležité. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu z.s. 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí 

 

 

 

 

Opatření 1.2 Sociální služby města Přerova, p.o. – denní stacionář - zajištění provozu 

a zvyšování kvality 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná sociální služba na území města Přerova. Zachování a zajištění provozu 

služby je důležité. 

 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- zvyšování komfortu uživatelů 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, Sociální služby města Přerova, p.o. 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí 
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Opatření 1.3 Zachování a rozvoj centra denních služeb – Jsme tady, o.p.s. 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná sociální služba na území města Přerova. Zachování a zajištění provozu 

služby je důležité. 

 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- zvyšování komfortu uživatelů 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Jsme tady, o.p.s. 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí 

 

 

 

Opatření 1.4 Zachování a rozvoj denního stacionáře – Spolusetkávání Přerov, z.ú 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná sociální služba na území města Přerova. Zachování a zajištění provozu 

služby je důležité. 

 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- cílený rozvoj a stálá aktivizace klientů 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Spolusetkávání Přerov, z.ú 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí 

 

 

 

 

Opatření 1.5 Zachování a rozvoj sociálně terapeutických dílen – Sdružení MOST K ŽIVOTU, 

z. s. 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná sociální služba na území města Přerova. Zachování a zajištění provozu 

služby je důležité. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- zvyšování komfortu uživatelů 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Sdružení MOST K ŽIVOTU, z. s. 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí 
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Opatření 1.6 Zachování a rozvoj sociální rehabilitace – Sdružení MOST K ŽIVOTU, z. s. 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná sociální služba na území města Přerova. Zachování a zajištění provozu 

služby je důležité. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- propagace služby 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Sdružení MOST K ŽIVOTU, z.s. 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí 

 

 

 

Opatření 1.7 Zachování a rozvoj sociální rehabilitace – Duševní zdraví, o.p.s. 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná sociální služba na území města Přerova. Zachování a zajištění provozu 

služby je důležité. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- propagace služby 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Duševní zdraví, o.p.s. 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  

 

 

 

Opatření 1.8 Zachování a rozvoj sociální rehabilitace - TyfloCentrum Olomouc, obecně 

prospěšná společnost  

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná sociální služba na území města Přerova. Zachování a zajištění provozu 

služby je důležité. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- propagace služby 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

TyfloCentrum Olomouc, obecně prospěšná společnost 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  
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Opatření 1.9 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – Sjednocená organizace 

nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek  

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná sociální služba na území města Přerova. Zachování a zajištění provozu 

služby je důležité. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- propagace služby 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek  

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  

 

 

 

Opatření 1.10 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením – TyfloCentrum Olomouc, obecně prospěšná společnost 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná sociální služba na území města Přerova. Zachování a zajištění provozu 

služby je důležité. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- propagace služby 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

TyfloCentrum Olomouc, obecně prospěšná společnost  

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  

 

 

 

Opatření 1.11 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný 

spolek 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná sociální služba na území města Přerova. Zachování a zajištění provozu 

služby je důležité. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- propagace služby 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  
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Opatření 1.12 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením – Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z.s., 

Krajská organizace Olomouckého kraje, p.s. 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná sociální služba na území města Přerova. Zachování a zajištění provozu 

služby je důležité. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- propagace služby 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z.s., Krajská organizace 

Olomouckého kraje, p.s. 

 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  

 

 

 

Opatření 1.13 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – Sociální služby města 

Přerova, p.o. 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná sociální služba na území města Přerova. Zachování a zajištění provozu 

služby je důležité. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- propagace služby 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Sociální služby města Přerova, p.o. 

 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  

 

 

 

Opatření 1.14 Zachování a rozvoj osobní asistence – Sociální služby města Přerova, p.o. 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná sociální služba na území města Přerova. Zachování a zajištění provozu 

služby je důležité. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- propagace služby 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Sociální služby města Přerova, p.o. 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  
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Opatření 1.15 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – Svaz neslyšících                

a nedoslýchavých osob v České republice, z.s., Krajská organizace 

Olomouckého kraje, p.s. 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná sociální služba na území města Přerova. Zachování a zajištění provozu 

služby je důležité. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- propagace služby 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z.s., Krajská organizace 

Olomouckého kraje, p.s. 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  

 

 

 

CÍL 2 PODPORA NAVAZUJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A AKTIVIT 

 

 

Opatření 2.1 Podpora poskytovatelů sociálních služeb v záměrech rozšíření portfolia 

sociálních služeb poskytovaných na území města Přerova, a to zejména 

chybějících sociálních služeb a aktivit 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Podpora poskytovatelů sociálních služeb v záměrech rozšíření portfolia sociálních 

služeb poskytovaných na území města Přerova, a to zejména chybějících sociálních 

služeb chráněné bydlení a odlehčovací služby ve smyslu zák. č. 108/2006 Sb.,         

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- podpora záměrů 

- hledání poskytovatele 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, poskytovatelé sociálních služeb 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  

 

 

 

Opatření 2.2 Podpora dostupnosti sociálních služeb s místem poskytování mimo město 

Přerov 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Některé specifické sociální služby pro osoby se zdravotním postižením jsou 

poskytovány mimo území města Přerova. Cílem tohoto opatření je zvýšení 

informovanosti o existenci a dostupnosti těchto služeb.  

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

Zajištění informovanosti v místních médiích.  

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, poskytovatelé sociálních služeb 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  
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Opatření 2.3 Podpora ostatních nestátních neziskových organizací poskytujících pomoc 

a služby pro osoby se zdravotním postižením 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Neziskové organizace jsou významným partnerem v systému péče o osoby 

se zdravotním postižením. Podpora neziskového sektoru je velmi důležitá.  

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

Finanční podpora, metodická pomoc, předávání informací 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  

 

 

Opatření 2.4 Podpora projektu Euroklíč 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

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

a zdravotnictví, se od měsíce září 2012 zapojilo do projektu Euroklíč, 

jehož nositelem je Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Jedná 

se o mezinárodní projekt, kdy díky těmto klíčům mohou občané s omezenou 

schopností pohybu a orientace kdykoliv navštívit veřejné toalety. Každý 

provozovatel, který si nechá na bezbariérová sociální a technická kompenzační 

zařízení nainstalovat „eurozámky“, je zařazen do jednotné elektronické databáze 

veřejně přístupných zařízení přátelských pro lidi se sníženou schopností pohybu, 

s možností budoucího využití prostřednictvím satelitních navigačních systémů. 

Projekt rovněž odstraňuje nejistotu a řadu psychologických bariér a tím posiluje 

samostatnost a nezávislost osob se sníženou schopností pohybu v každodenním 

životě. Zavedení projektu EUROKLÍČ zpřístupní sociální a technická kompenzační 

zařízení lidem, pro něž jsou určena a zabrání jejich zneužívání nežádoucími 

skupinami (např. vandaly, bezdomovci, prostitutkami apod.). 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

Spolupráce s nositelem projektu 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, poskytovatelé sociálních služeb 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  
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PRACOVNÍ SKUPINA  - RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ 

 

 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 

 Pavlína Mirgová (Oblastní Charita Přerov) 

 Mgr. Lenka Klíčová (Oblastní Charita Přerov) 

 Mgr. Pavel Šíma (Armáda spásy v České republice, z.s.) 

 Bc. Kateřina Kršková (Armáda spásy v České republice, z.s.) 

 Petra Kadlecová, DiS. (KAPPA-HELP, z.s.) 

 Bc. Ema Homolová (Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace)  

 Bc. Monika Pazderová, DiS. (SOS dětské vesničky, z.s.) 

 Mgr. Iva Linhartová (Člověk v tísni, o.p.s.) 

 Eva Poláchová, DiS. (Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství) 

 Martina Chrástková, DiS.  (Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství)  

 Šárka Kajanová  (Výbor pro sociální a zdravotní záležitosti a sociální začleňování) 

 Mgr. Věra Vránová, Ph.D. (Výbor pro sociální a zdravotní záležitosti a sociální začleňování) 

 

Zástupce pracovní skupiny: Bc. Eva Poláchová, DiS. 
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PŘEHLED CÍLŮ A OPATŘENÍ – RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ 
 

CÍL 1 ZACHOVÁNÍ A ROZVOJ STÁVAJÍCÍCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB PRO RODINY, DĚTI A MLÁDEŽ 

 

Opatření Název opatření 

1.1 Zachování a rozvoj azylového domu – Armáda spásy v České republice, z.s. 

1.2 Zachování a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – Armáda spásy v České 

republice, z.s. 

1.3 Zachování a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – Oblastní charita Přerov 

1.4 Zachování a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – KAPPA-HELP, z.s. 

1.5 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi – Člověk v tísni, 

o.p.s. 

1.6 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi – Oblastní charita 

Přerov 

1.7 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi – SOS dětské 

vesničky, z.s. 

1.8 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – Středisko sociální prevence 

Olomouc, příspěvková organizace (Poradna pro rodinu Přerov) 

 

 

CÍL 2 PODPORA STÁVAJÍCÍCH A SOUVISEJÍCÍCH  SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

A AKTIVIT PRO RODINY, DĚTI A MLÁDEŽ 

 

Opatření Název opatření 

2.1 Podpora služby raná péče 

  

2.2 Podpora a rozvoj sítě mateřských a rodinných center 

 

2.3 Koncepce prevence a řešení problematiky mladistvých pachatelů a obětí trestné činnosti 

 

2.4 

 

Podpora dostupnosti bydlení dětem opouštějícím ústavní zařízení 

2.5 Podpora ohrožených rodin s nezl. dětmi a podpora náhradní rodinné péče 

 

2.6 

 

Podpora a rozvoj potravinové pomoci 

2.7 Podpora prevence rizikových jevů a rizikového chování 
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Opatření 1.1 Zachování azylového domu – Armáda spásy v České republice, z.s. 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Jediná sociální služba na území města Přerova. Zachování a zajištění provozu 

zařízení je důležité. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- propagace služby 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Armáda spásy v České republice, z.s. 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje 

 

 

 

Opatření 1.2 Zachování a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – Armáda spásy 

v České republice, z.s. 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná sociální služba na území města Přerova. Zachování a zajištění provozu 

služby je důležité. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- propagace služby 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Armáda spásy v České republice, z.s. 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje 

 

 

 

Opatření 1.3 Zachování a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – Oblastní charita 

Přerov 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná sociální služba na území města Přerova. Zachování a zajištění provozu 

služby je důležité. 

  

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- propagace služby 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Oblastní charita Přerov 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje 
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Opatření 1.4 Zachování a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – KAPPA-HELP, 

z.s. 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná sociální služba na území města Přerova, na kterou navazují další 

preventivní programy, komunitní akce, komunitní práce a četné projekty pro danou 

cílovou skupinu. Zachování a zajištění provozu služby je důležité. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- propagace služby 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

KAPPA-HELP, z.s. 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje 

 

 

 

Opatření 1.5 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi – Člověk 

v tísni, o.p.s. 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná sociální služba na území města Přerova. Zachování a zajištění provozu 

služby je důležité. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- propagace služby 

- realizace předškolního klubu  

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Člověk v tísni, o.p.s. 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje 

 

 

 

 

Opatření 1.6 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi –  Oblastní 

charita Přerov 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná sociální služba na území města Přerova. Zachování a zajištění provozu 

služby je důležité. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- propagace služby 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Oblastní charita Přerov 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje 
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Opatření 1.7 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi – „SOS dětské 

vesničky, z.s. 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná sociální služba na území města Přerova. Zachování a zajištění provozu 

služby je důležité.  

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- propagace služby 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

SOS dětské vesničky, z.s. 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje 

 

 

 

 

Opatření 1.8 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – Středisko sociální 

prevence Olomouc, příspěvková organizace (Poradna pro rodinu Přerov) 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná sociální služba na území města Přerova. Zachování a zajištění provozu 

služby je důležité. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- propagace služby 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace – Poradna pro rodinu 

Přerov 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje 
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CÍL 2 PODPORA STÁVAJÍCÍCH A NAVAZUJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

A AKTIVIT PRO RODINY, DĚTI A MLÁDEŽ 

 

 

Opatření 2.1 Podpora služby raná péče 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná sociální služba, která má působnost v rámci celého Olomouckého kraje. 

Rodiče z Přerova využívají tuto službu zejména v Olomouci. 

Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, služba 

poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, 

nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je 

zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické 

potřeby.  

  

Služba obsahuje tyto základní činnosti:  

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  

c) sociálně terapeutické činnosti,  

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

 

- hledání možností k větší dostupnosti pro uživatele z Přerova 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, poskytovatelé sociálních služeb, nestátní neziskové 

organizace 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje 

 

 

Opatření 2.2 Podpora a rozvoj mateřských a rodinných center 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Základním posláním mateřských center je podpora rodin a vícegeneračního soužití. 

Mateřská centra fungují jako svépomocné skupiny, které umožňují vzájemné 

naslouchání a sdílení různých pozitivních i negativních situací a svou činností 

působí preventivně v oblasti eliminace sociálně patologických projevů v rodině. 

Některá mateřská centra nabízí doprovodné aktivity – hlídání dětí, volnočasové 

aktivity apod. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

Podpora a propagace mateřských center 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, mateřská a rodinná centra 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje 
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Opatření 2.3 Koncepce prevence a řešení problematiky mladistvých pachatelů a obětí 

trestné činnosti  

Popis 

opatření/popis 

služby 

Vytvoření systematické koncepce prevence a řešení problematiky dětí, které se staly 

pachateli nebo oběťmi trestné činnosti. Smyslem opatření je koncepce práce s touto 

cílovou skupinou a vydefinování kompetencí jednotlivých zúčastněných subjektů. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

Spolupráce subjektů: 

 Magistrát města Přerova – oddělení sociální prevence a pomoci  
- Poradenství 

 Probační a mediační služba ČR, středisko Přerov 
- Multidisciplinární tým pro mládež (organizuje PMS, 

spolupráce s OS Přerov, OSZ Přerov, PČR Přerov, OSPOD) 

- Poradna pro oběti 

 

Neziskové organizace:  

 KAPPA-HELP, z.s. - Centrum pomoci a bezpečí /Posláním Centra pomoci 

a bezpečí je poskytovat informace a pomoc osobám, které se ocitly 

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

násilí či obchodování s lidmi. Nabízí pomoc s řešením životní situace, 

posílení kompetencí, podporu při stabilizaci psychického stavu a začlenění 

zpět do společnosti s ohledem na zachování jejich lidské důstojnosti. 

 Člověk v tísni - projekt Na cestě (určeno pro mladistvé i dospělé klienty). 

Projekt se zaměřuje na práci s lidmi, kteří se dopustili protiprávního jednání 

či porušili společenské normy. Program sociálního výcviku pro dospělé 

i mladistvé, psychosociální podpora a program předcházení předluženosti 

a nezaměstnanosti směřují k minimalizaci nejvýznamnějších rizik jejich 

recidivy a posílení jejich společenského začlenění. Umožní jim úspěšný 

výkon alternativního trestu, zvýšení kompetencí, sebepoznání, reflexi 

protiprávního jednání a jeho dopadu i řešení praktických problémů. 

 Středisko sociální prevence, příspěvková organizace – intervenční 

centrum, odborné poradenství. 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství  a dotčené subjekty 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Opatření 2.4 Podpora dostupnosti bydlení dětem opouštějícím ústavní zařízení 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Děti opouštějící ústavní zařízení mají sníženou dostupnost k získání bydlení. V rámci 

hospodaření s obecními byty jsou navržena opatření, která mají tuto cílovou skupinu 

podporovat. Statutární město Přerov je partnerem projektu Nadace Malý Noe, kdy 

poskytlo obecní byt pro děti opouštějící Dětský domov v Přerově. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

Spolupráce s ústavními zařízeními, vyhledávání potřebných dětí 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje 

 

 

Opatření 2.5 Podpora ohrožených rodin s nezl. dětmi a podpora náhradní rodinné péče 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Prioritou opatření je upevňování vztahů mezi rodiči a dítětem (zejména podporou 

kontaktů mezi nimi), posilování rodičovských kompetencí v oblasti péče o děti, jejich 

výchovy a vzdělávání. Poskytování pomoci dětem ohrožených rodičovským 

konfliktem v případě rozhodu rodičů a v případech, kdy je rodič ve výkonu trestu. 

Zajištění podpory pěstounským rodinám při péči o ohrožené děti formou doprovázení 

a vzdělávání. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

Spolupráce subjektů: 

- Magistrát města Přerova - OSPOD 

- Neziskové organizace (Centrum pro rodinu a děti Přerov, Dětský průvodce 

rozvodem, z.s. , Rodinné centrum U Mloka Olomouc, Maltézská pomoc, 

o.p.s., apod. ) 

Aktivity: 

- podpora rodičovských kompetencí včetně nácviku v domácím prostředí 

- asistovaný kontakt dítěte s rodičem 

- odborné konzultace rodinám, kde je rodič ve vězení 

- doprovázení pěstounských rodin 

- vzdělávání pěstounů 

- podpora dětí v rámci rozchodu rodičů 

- přednášky pro děti - OSPOD  

- odborné poradenství 

- pomoc rodičům ve výchově a vzdělávání 

- dobrovolnictví  

- podpora dětem a rodinám prostřednictvím programu Pět P (Pomoc, 

Přátelství, Podpora, Péče a Prevence)  

- sociálně aktivizační služba 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov – orgán sociálně právní ochrany dětí, poskytovatelé, nestátní 

neziskové organizace 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje 
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Opatření 2.6 Podpora a rozvoj potravinové pomoci 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Potravinová pomoc je krátkodobým řešením krizové situace, která vyplývá 

ze skutečnosti nedostatku jídla. Je určena zejména rodinám, ale také jednotlivcům. Je 

poskytována ve formě krátkodobé podpory. V rámci potravinové pomoci jsou 

poskytovány zejména základní trvanlivé potraviny (např. těstoviny, mouka, kečup, 

apod.) dle skladových zásob. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- propagace 

- hledání finančních zdrojů 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Člověk v tísni, o.p.s., Armáda spásy v České republice, z.s., Oblastní charita Přerov 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje 

 

 

Opatření 2.7 Podpora prevence rizikových jevů a rizikového chování 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Střediska výchovné péče zajišťují preventivně-výchovnou péči pro děti, žáky 

a studenty s rizikem vzniku a vývoje poruch chování, přičemž poskytují svou 

intervenci také rodičům (zákonným zástupcům) nebo škole. Kontaktní centra jsou 

významnou sociální službou, která poskytuje klientům poradenství a služby vedoucí 

ke snižování rizik spojených s užíváním nealkoholových návykových látek                

a o změnu rizikového chování. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

Spolupráce subjektů:  

- Magistrát města Přerova – OSPOD 

- Neziskové organizace 

Aktivity: 

- testování klientů na výskyt nealkoholových návykových látek  

(KAPPA-HELP, z.s.) 

- podpora dostupnosti a služeb středisek výchovné péče 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Magistrát města Přerova, Městská policie Přerov a další dotčené subjekty 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje 
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PRACOVNÍ SKUPINA – OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM           

A ETNICKÉ MENŠINY 

 

 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 

 Mgr. Marek Kroupa  (Člověk v tísni, o.p.s.)  

 Mgr. Ivana Smětalová (KAPPA-HELP, z.s.) 

 Mgr. Jitka Precektorová (KAPPA-HELP, z.s.) 

 Mgr. Lenka Netopilová (KAPPA-HELP, z.s.) 

 Mgr. Martina Krejčířová (Oblastní charita Přerov) 

 Bc. Ema Homolová  (Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace)  

 Bc. Dagmar Krejčířová (Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství) 

 Ilona Doležálková, DiS. (Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství) 

 Boleslav Buš, DiS. (Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství) 

Zástupce pracovní skupiny: Boleslav Buš, DiS. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

PŘEHLED CÍLŮ A OPATŘENÍ – OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM 

VYLOUČENÍM A ETNICKÉ MENŠINY  
 

CÍL 1 ZACHOVÁNÍ A ROZVOJ STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

A AKTIVIT PRO OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 

A ETNICKÉ MENŠINY 

 

Opatření Název opatření 

1.1 Zachování a rozvoj terénních programů – KAPPA-HELP, z.s. 

 

1.2 Zachování a rozvoj terénních programů – Člověk v tísni, o.p.s. 

 

1.3 Zachování a rozvoj kontaktního centra – KAPPA-HELP, z.s. 

 

1.4 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – KAPPA-HELP, z.s. 

 

1.5 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – Oblastní charita Přerov 

 

1.6  Zachování a rozvoj služby intervenční centra – Středisko sociální prevence Olomouc, 

příspěvková organizace – Poradna pro rodinu Přerov 

1.7  Podpora projektů realizovaných v rámci prevence kriminality 

 

 

CÍL 2 PODPORA NOVÝCH A NAVAZUJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  A AKTIVIT 

PRO OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A ETNICKÉ MENŠINY 

 

Opatření Název opatření 

2.1 Zajištění služeb pro osoby bez přístřeší 

 

2.2 Zajištění krizového bydlení pro osoby v tíživé životní situaci 

  

2.3  Podpora prostupného bydlení 

 

2.4  Podpora projektů a aktivit zaměřených na sociální začleňování 

 

2.5  

 

Podpora komunitní práce a domovnictví v sociálně vyloučených lokalitách 

2.6 

 

Podpora služby sociální asistence v trestním řízení 

2.7 Podpora projektů a aktivit zaměřených na řešení problémů s návykovým chováním  
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Opatření 1.1 Zachování a rozvoj terénních programů – KAPPA-HELP, z.s. 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná sociální služba na území města Přerova. Zachování a zajištění provozu 

služby je důležité. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- propagace služby 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

KAPPA-HELP, z.s. 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí 

 

 

 

Opatření 1.2 Zachování a rozvoj terénních programů – Člověk v tísni, o.p.s. 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná sociální služba na území města Přerova. Zachování a zajištění provozu 

služby je důležité. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- zvyšování komfortu uživatelů 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Člověk v tísni, o.p.s. 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  

 

 

 

Opatření 1.3 Zachování a rozvoj kontaktního centra – KAPPA-HELP, z.s. 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná, jediná sociální služba na území města Přerova. Zachování a zajištění 

provozu služby je důležité. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- propagace služby 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 
KAPPA-HELP, z.s. 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí 
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Opatření 1.4 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství –  KAPPA-HELP, z.s. 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná, jediná sociální služba pro specifickou cílovou skupinu na území města 

Přerova. Zachování a zajištění provozu služby je důležité. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- propagace služby 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 
KAPPA-HELP, z.s. 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  

 

 

 

Opatření 1.5 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – Oblastní charita Přerov 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná sociální služba na území města Přerova. Zachování a zajištění provozu 

služby je důležité. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek/zajištění finanční stability/víceleté 

financování 

- vzdělávání pracovníků/ získání dalších externích spolupracovníků z řad 

právníků, popř. soudců – podle potřeb uživatelů 

- propagace služby - zlepšení informovanosti veřejnosti o službách poradny  

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Oblastní charita Přerov 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  

 

 

 

Opatření 1.6 Zachování a rozvoj služby intervenční centra – Středisko sociální prevence 

Olomouc, příspěvková organizace (Poradna pro rodinu Přerov) 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná a jediná služba na území města Přerova. Zachování a zajištění provozu 

služby je velmi důležité. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- propagace služby 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace (Poradna pro rodinu 

Přerov) 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  
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Opatření 1.7 Podpora projektů realizovaných v rámci prevence kriminality 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Aktuální projekty Ministerstva vnitra České republiky: 

- Projekt Asistent prevence kriminality 

- Projekt Domovník 

- Projekt Kamerový systém 

 

Podpora dalších projektů v rámci eliminace sociálně patologických jevů. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění udržitelnosti projektů 

- navýšení počtu asistentů 

- propagace projektů 

- vyhledávání dalších vhodných dotačních příležitostí 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Městská policie Přerov, Statutární město Přerov 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí 

 

 

 

CÍL 2 PODPORA NOVÝCH A NAVAZUJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

A AKTIVIT PRO OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 

 

 

Opatření 2.1 Zajištění sociálních služeb pro osoby bez přístřeší 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

V Přerově v současné době nejsou pro cílovou skupinu osoby bez přístřeší 

poskytovány registrované sociální služby. Statutární město Přerov finančně 

podporuje v rámci dotačního programu města projekt Sedárna, který v zimním období 

umožňuje osobám bez přístřeší přečkat noc v teplém prostředí. Ubytování této cílové 

skupině zajišťují komerční ubytovny.  

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- hledání poskytovatele a prostor pro realizaci těchto služeb 

- zajištění finančních prostředků 

- propagace služby 

  

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, poskytovatelé sociálních služeb 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  
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Opatření 2.2 Zajištění krizového bydlení pro osoby v tíživé životní situaci 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Odbor sociálních věcí a školství ze své praxe eviduje poptávku po zajištění vhodného 

ubytování na přechodnou dobu pro osoby v tíživé situaci.  

 

Pokoj krizového lůžka je určen zejména pro tyto cílové skupiny: 

- oběti živelných katastrof (vytopení, vyhoření bytu), 

- žadatele o umístění do zařízení sociální péče s 24 hodinovou službou,         

kdy je žadatel v důsledku dlouhých čekacích lhůt nucen být nadále 

hospitalizován v nemocnici, aniž její péči potřebuje, protože se nemůže vrátit 

do svého původního prostředí, 

- žadatele o přidělení bytu v DPS po dobu administrativního procesu, 

- občany města Přerova, kteří jsou odkázáni na péči jiné fyzické osoby,            

tuto pečující osobu nemají a nemohou využívat služeb pečovatelské služby 

zejména z toho důvodu, že v bytě či domě, který užívají, není možné tuto službu 

sjednat a realizovat, 

- osoby aktuálně bez přístřeší (občané, kteří dobrovolně opustili svoje obydlí 

např. z důvodu týrání blízkou osobou nebo senioři, kteří pozbyli užívací právo 

k obecnímu bytu, případně žijí v nevyhovujících podmínkách v nájemním bytě,    

v ubytovně či jsou momentálně osobami bez přístřeší). 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- vyčlenění vhodných prostor pro realizaci tohoto záměru 

- zajištění finančních prostředků na vybavení bytové (nebo nebytové) jednotky 

- vymezení podmínek a kritérií pro umístění  

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, poskytovatelé sociálních služeb, nestátní neziskové 

organizace 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  

 

 

 

Opatření 2.3 Podpora prostupného bydlení 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Systém prostupného (tréninkového) bydlení, který realizuje statutární město Přerov, 

Oddělení sociální prevence a pomoci Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu 

města Přerova, umožňuje osobám, které mají motivaci k řešení své tíživé situace, 

aby získali standardní nájemní bydlení. Je založen na intenzivní spolupráci dané 

osoby (rodiny) s příslušným sociálním pracovníkem v oblasti hospodaření 

s finančními prostředky, pracovního uplatnění a u rodin s dětmi také upevnění 

rodičovských kompetencí. Princip prostupnosti zároveň vede k aktivitě klientů, větší 

zodpovědnosti a hraje významnou roli v oblasti prevence ztráty bydlení. 

  

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

Realizace projektu tréninkového bydlení v Přerově 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí 
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Opatření 2.4 Podpora projektů a aktivit zaměřených na sociální začleňování 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Statutární město Přerov podporuje aktivity zaměřené na sociální začleňování.  

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

Podpora a propagace projektů na sociální začleňování 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, nestátní neziskové organizace 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí 

 

 

Opatření 2.5 Podpora komunitní práce a domovnictví v sociálně vyloučených lokalitách 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Hlavním cílem komunitní práce je aktivizace, zkompetentnění a přebírání 

zodpovědnosti za sebe i své bezprostřední okolí u klientů ve městě se zaměřením      

na sociálně vyloučené lokality. Komunitní práci lze chápat jako metodu řešení 

sociálních problémů prostřednictvím podpory společenství v místech, kde lidé žijí 

a kde se potýkají s problémy, které jdou nad rámec možností individuální sociální 

práce. Komunitní práce tedy směřuje k vyvolání a podporování změny v rámci 

místního společenství a využívá lidských zdrojů v komunitě. Domovnictví                

je navazující aktivitou komunitní práce, která podporuje aktivní nájemníky 

k zlepšování podmínek v jejich bezprostředním okolí. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- hledání finančních zdrojů 

- spolupráce se statutárním městem Přerov 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Člověk v tísni, o.p.s. 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí 

 

 

Opatření 2.6 Podpora služby sociální asistence v trestním řízení  

Popis 

opatření/popis 

služby 

Návazná služba, která se zaměřuje zejména na práci s lidmi, kteří jsou oběťmi, 

svědky a také pachateli trestné činnosti, nebo se jejich problém této oblasti týká. 

Sociální asistence v trestním řízení se zaměřuje na poskytování specifické formy 

terénní sociální práce v oblasti trestního práva, zprostředkovává kontakty mezi 

klienty, Policií ČR, soudy a dalšími úřady, doprovází klienty na jednání, výslechy.  

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- hledání finančních zdrojů 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Člověk v tísni, o.p.s. 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí 
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Opatření 2.7 Podpora projektů a aktivit zaměřených na řešení problémů s návykovým 

chováním  

Popis 

opatření/popis 

služby 

Podpora aktivit zaměřených na pomoc lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich 

problému s návykovým chováním (nelátkové - behaviorální závislosti- 

workoholismus, netolismus, patologické nakupování, aj.) a na pomoc jejich rodinným 

příslušníkům a partnerům.  

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- spolupráce s poskytovateli daných služeb a aktivit 

- zprostředkování služby potřebným klientů a jejím rodinám v rámci sociální 

práce 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Nestátní neziskové organizace 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí 

 

 

 


