
Pořadové číslo:  4/9 

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 22.02.2019 

Návrh pro 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 2. 2019 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Zpracovatel:  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

 

Název návrhu: 

Informace o připravované anketě "Senioři, řekněte nám..." 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

bere na vědomí informaci o anketě, která pod názvem "Senioři, řekněte nám…" proběhne v týdnu od 

18. do 22. března v ulicích města. 

 

Důvodová zpráva: 

Pod názvem "Senioři, řekněte nám…" proběhne v týdnu od 18. do 22. března v ulicích města anketa, v 

níž se lidé nad šedesát let z Přerova a místních částí budou moci k otázkám domů s pečovatelskou 

službou – a vůbec ke službám pro seniory, které pro ně může zaštítit město. Bude se jednat o jeden z 

největších průzkumů na toto téma v Přerově. Vyplnění dotazníku bude trvat zhruba deset minut a 

odpovědi budou anonymní. Je důležité, aby sociální pracovníci magistrátu byli v ulicích a ptali se lidí 

na jejich názory, vysvětlovali a upřesňovali jednotlivé otázky v dotazníku. 

Cílem je získat reálnější představu, jak chtějí současní senioři prožít své stáří, jak chtějí bydlet a co je 

pro ně důležité, aby svůj podzim života prožili pohodově a důstojně. 

  

Tazatelé budou se seniory hovořit na těchto místech: 

 v pondělí 18. března od 9 do 12 hodin před budovou magistrátu na adrese Smetanova 7,  

 v úterý 19. března od 10 do 12 hodin na Masarykově náměstí,  

 ve středu 20. března od 15 do 18 hodin v nákupním centru Galerie Přerov,  

 ve čtvrtek 21. března od 8 do 11 hodin u Kauflandu v Lipnické ulici, 

 v pátek 22. března dopoledne objedou tazatelé všechny místní části, s lidmi se setkají na návsi.  

 

 

 


