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Vážení občané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb, 

  

dostává se vám do rukou Akční plán rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu 

obce s rozšířenou působností Přerov 2020 (dále jen „Akční plán“).  Jedná se o významný 

strategický dokument, který je výsledkem procesu komunitního plánování sociálních služeb.  

Cílem tohoto dokumentu je zajistit dostupnost a kvalitu sociálních služeb pro nejširší okruh 

obyvatel. 

Akční plán navazuje na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území města Přerova 

pro období let 2016 – 2019. Zásadní změnou v oblasti dosavadního plánování sociálních 

služeb je rozšíření územní působnosti, kdy statutární město Přerov v rámci koordinace 

sociálních služeb zahrnuje do Akčního plánu všechny registrované sociální služby působící 

na území správního obvodu ORP Přerov, zejména také sociální služby správního obvodu obce 

s pověřeným obecním úřadem Kojetín. Dokument dále obsahuje další rozvojové a navazující 

aktivity v oblasti sociálních služeb. 

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

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

Zastupitelstvo města Přerova schválilo znění tohoto dokumentu na svém 9. zasedání dne 

10. prosince 2019, usnesením ……. 
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Přehled sociálních služeb a poskytovatelů na území správního obvodu 
ORP Přerov 

 

AZYLOVÉ DOMY 

Armáda spásy v České republice, z.s. 

Charita Kojetín 

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB 

Charita Kojetín 

Jsme tady,  o.p.s. 

DENNÍ STACIONÁŘE 

Sociální služby města Přerova, p.o.  

Spolusetkávání Přerov, z.ú. 

DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace 

Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace 

DOMOVY PRO SENIORY 

Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace 

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace 

Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace 

Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace 

Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace 

Sociální služby města Přerova, p.o. 

DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace 

Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace 

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. 

Charita Přerov 

KAPPA-HELP, z.s. 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace 

Charita Přerov 

KAPPA-HELP, z.s. 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek 

Sociální služby města Přerova, p.o. 

Společnost Podané ruce o.p.s. 

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

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1557731436344_4&706f=94f280452190392a
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1557731436344_4&706f=94f280452190392a
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1557732063716_18&706f=cc06a1072f56ff92
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1557732063716_18&706f=a11bc981a3b432a8
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1557732063716_18&706f=cc06a1072f56ff92
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1557732063716_18&706f=5d823f15d49710b8
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1557732063716_18&706f=a11bc981a3b432a8
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1557732063716_18&706f=efe5d4a3e8814150
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1557732063716_18&706f=be52e401f6270332
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1557732063716_18&706f=efe5d4a3e8814150
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1557732063716_18&706f=be52e401f6270332
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1557733684159_8&706f=98ef612865886315
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1557733684159_8&706f=14e56f7973b472bb
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Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z.s., Krajská organizace Olomouckého 

kraje, p.s. 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY 

Charita Kojetín 

OSOBNÍ ASISTENCE 

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

Sociální služby města Přerova, p.o. 

VČELKA senior care o.p.s. 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace 

Charita Přerov 

Městys Brodek u Přerova 

Obec Čechy 

Obec Troubky, Pečovatelská služba obce Troubky 

Sociální služby města Přerova, p.o. 

VČELKA senior care o.p.s. 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI 

Člověk v tísni, o.p.s. 

Charita Kojetín 

Charita Přerov 

SOS dětské vesničky, z.s. 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM 

Charita Přerov 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek  

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

kraje, p.s. 

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

TyfloCentrum Olomouc, obecně prospěšná společnost 

VČELKA senior care o.p.s. 

SOCIÁLNĚ  TERAPEUTICKÉ DÍLNY 

Sdružení MOST K ŽIVOTU, z. s. 

SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

AUDIOHELP z.s. 

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. 

 

 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1557733684159_8&706f=98ef612865886315
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1557733684159_8&706f=68c6bd51a8e3a11e
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1557733684159_8&706f=254246ac5c2ca562
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1557733684159_8&706f=4de3fe082d7dbdc0fc26e9f0737bbefd
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1557734269742_18&706f=b22531e7022f7f40
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Rámcové cíle a opatření 

 

CÍL 1   PODPORA PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP 

PŘEROV 

 

Opatření Název opatření 

1.1 Zachování kontinuity procesu plánování sociálních služeb 

1.2 Rozvoj a upevnění spolupráce v rámci plánování sociálních služeb s poskytovateli v ORP 

Přerov  

 

CÍL 2 NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE S MIKROREGIONY A MAS NA ÚZEMÍ ORP 

PŘEROV 

 

Opatření Název opatření 

1.1 Definování potřeb v oblasti sociální jednotlivých mikroregionů a MAS na území ORP 

Přerov  

1.2 Nastavení formy spolupráce s mikroregiony a MAS 

 

CÍL 3 PODPORA AKTIVIT ZAMĚŘENÝCH NA PROPAGACI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

 

Opatření Název opatření 

1.1 Vyhodnocení dosavadní praxe v oblasti propagace sociálních služeb   

1.2 Nastavení formy propagace sociálních služeb  
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CÍL 1   PODPORA PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ 

ORP PŘEROV 

 

Opatření 1.1 Zachování kontinuity procesu plánování sociálních služeb 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Zajištění opakovaného a navazujícího procesu plánování sociálních služeb na úrovni 

ORP Přerov. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- spolupráce s krajským úřadem při zjišťování potřebnosti v oblasti sociálních 

služeb 

- přenos informací v rámci pracovních skupin střednědobého plánování 

sociálních služeb 

- aktualizace střednědobého plánu o nové rozvojové aktivity 

- pravidelný monitoring plnění nastavených cílů a opatření  

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, členové řídící skupiny, členové pracovních skupin, 

poskytovatelé sociálních služeb 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí 

 

 

 

Opatření 1.2 Rozvoj a upevnění spolupráce v rámci plánování sociálních služeb 

s poskytovateli v ORP Přerov  

Popis 

opatření/popis 

služby 

Statutární město Přerov doposud plánovalo na území města Přerova. Aktuální 

plánování sociálních služeb je rozšířeno na celou oblast správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Přerov. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- nastavení formy spolupráce s poskytovateli v rámci ORP Přerov působícími 

mimo území města Přerova 

- nastavení přenosu informací mezi zadavatelem a poskytovateli 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, členové řídící skupiny, členové pracovních skupin, 

poskytovatelé sociálních služeb 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí 
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CÍL 2 NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE S MIKROREGIONY A MAS NA ÚZEMÍ ORP 

PŘEROV 

 

Opatření 1.1 Definování potřeb v oblasti sociální jednotlivých mikroregionů a MAS na území 

ORP Přerov 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Jednotlivé mikroregiony a MAS působící na území ORP Přerov disponují 

informacemi o potřebách v rámci svých území. Obě tyto formy mají ve valné většině 

případů zpracovanou společnou dlouhodobou či střednědobou koncepci územního 

rozvoje. V rámci koordinace poskytování sociálních služeb je žádoucí nastavit 

spolupráci s těmito subjekty a definovat potřeby daných oblastí v rovině sociální. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- oslovení a nabídka spolupráce jednotlivým mikroregionům a MAS 

- analýza koncepčních materiálů mikroregionů a MAS 

- definování potřeb v oblasti sociální 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, členové řídící skupiny, MAS, mikroregiony 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí 

 

 

 

Opatření 1.2 Nastavení formy spolupráce s mikroregiony a MAS 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Statutární město Přerov spolupracuje v oblasti sociální s mikroregiony a MAS 

v případě řešení jednotlivých událostí. Nastavení pravidelné a kontinuální spolupráce 

přispěje k efektivnímu koordinování sociálních služeb na území ORP. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- nastavení formy spolupráce s mikroregiony a MAS 

 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, členové řídící skupiny, MAS, mikroregiony 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí 
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CÍL 3 PODPORA AKTIVIT ZAMĚŘENÝCH NA PROPAGACI SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB  

 

Opatření 1.1 Vyhodnocení dosavadní praxe v oblasti propagace sociálních služeb   

Popis 

opatření/popis 

služby 

Propagace sociálních služeb je důležitou součástí managementu sociálních služeb. 

Jednotliví poskytovatelé i zadavatel využívají různé nástroje k propagaci sociálních 

služeb vůči uživatelům či široké veřejnosti. Cílem tohoto opatření je analýza 

využívaných nástrojů zadavatele a poskytovatelů sociálních služeb k prezentaci 

jednotlivých služeb v ORP Přerov. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- analýza nástrojů využívaných k propagaci sociálních služeb ze strany 

poskytovatelů 

- analýza nástrojů využívaných k propagaci sociálních služeb ze strany 

zadavatele 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, členové řídící skupiny, poskytovatelé 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí 

 

 

 

Opatření 1.2 Nastavení formy propagace sociálních služeb 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Využití vhodných nástrojů k propagaci sociálních služeb přispívá k lepší 

informovanosti veřejnosti o možnostech pomoci v nejrůznějších tíživých životních 

situacích. Statutární město Přerov realizovalo v minulosti několik akcí, v rámci 

kterých měli poskytovatelé možnost prezentovat své služby a otevřít se tak veřejnosti. 

Taktéž město Kojetín prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb sídlících na 

území města Kojetína informovalo širokou veřejnost o možnostech využití stávajících 

sociálních služeb. Cílem tohoto opatření je nastavení dalších efektivních nástrojů 

vhodných k propagaci sociálních služeb. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- monitoring možností propagace sociálních služeb na akcích určených pro 

veřejnost 

- vyjednání spolupráce v oblasti propagace sociálních služeb s místními médii 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, členové řídící skupiny, poskytovatelé 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí 
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Cíle a opatření pracovních skupin 

 

 

 
PRACOVNÍ SKUPINA  - SENIOŘI 
 
  

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 

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

 Mgr. Alena Pizúrová (Charita Přerov) 

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

 Mgr. Jana Vargová (VČELKA senior care o.p.s.) 

 Bc. Andrea Mičolová (Charita Kojetín) 

 Mgr. Bc. Blanka Laboňová (Centrum sociálních služeb Kojetín, p.o.) 

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

 Bc. Renata Konvičková (Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství) 

 Mgr. Věra Vránová, Ph.D. (předsedkyně Komise pro sociální a zdravotní záležitosti Rady 

města Přerova) 

 Jana Šmahlíková (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 – Charita Přerov 

 

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

postižením – 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 

1.8 Podpora rozvoje tísňové péče na území města Přerova – Linnet eu 

1.9 Zachování a rozvoj pečovatelské služby – Centrum sociálních služeb Kojetín, p.o.  

1.10 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství v Poradně pro seniory – Centrum 

sociálních služeb Kojetín, p.o.  

1.11 Zachování a rozvoj centra denních služeb – Charita Kojetín 

1.12 Zachování a rozvoj odlehčovacích služeb – Charita Kojetín  

1.13 Zachování a rozvoj pečovatelské služby – VČELKA senior care o.p.s. 

1.14 Zachování a rozvoj osobní asistence – VČELKA senior care o.p.s. 

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

postižením – VČELKA senior care o.p.s. 

1.16 Podpora ostatních registrovaných sociálních služeb pro cílovou skupinu senioři působících 

v rámci správního obvodu ORP 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 
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2.2 Podpora záměru dostavby pavilonu G stávajícího Domova pro seniory v Přerově a zřízení 

pobytové odlehčovací služby 

2.3 Podpora záměru zřízení nové sociální služby – osobní asistence – Charita Přerov 

2.4 Podpora ostatních neziskových organizací poskytujících pomoc a služby pro seniory 

2.5 Podpora preventivních a vzdělávacích aktivit  

2.6 Zachování a rozvoj služby Senior taxi v Přerově 

2.7 

 

Podpora paliativní a hospicové péče  

2.8 Podpora záměru vybudování Klubu aktivních přerovských seniorů (KAPS) 

 

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  
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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  

 

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 – 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 

Charita Přerov 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  
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Opatření 1.6 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením – 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 

Charita Přerov 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  

 

 

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  

 

 

 

Opatření 1.8 Podpora rozvoje tísňové péče na území města Přerova – Linnet eu 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Služba začala působit na území města Přerova v roce 2018. Jedná se o významnou 

službu, která podporuje seniory v jejich přirozeném prostředí a umožňuje jim zůstat 

co nejdéle ve svém domově. Zachování a zajištění provozu služby je důležité. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- rozvoj spolupráce s regionálním střediskem  

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Linnet eu, Statutární město Přerov 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  
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Opatření 1.9 Zachování a rozvoj pečovatelské služby – Centrum sociálních služeb Kojetín, p.o. 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná sociální služba na území města Kojetína 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 

Centrum sociálních služeb Kojetín, p.o. 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  

 

 

 

Opatření 1.10 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství v Poradně pro seniory – 

Centrum sociálních služeb Kojetín, p.o. 

  

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná sociální služba na území města Kojetína poskytovaná terénní a ambulantní 

formou. 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 

Centrum sociálních služeb Kojetín, p.o. 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  

 

 

 

Opatření 1.11 Zachování a rozvoj centra denních služeb – Charita Kojetín 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná sociální služba na území města Kojetína. 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 

Charita Kojetín 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  
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Opatření 1.12 Zachování a rozvoj odlehčovacích služeb – Charita Kojetín  

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná sociální služba na území města Kojetína poskytovaná terénní formou. 

Zachování a zajištění provozu služby je důležité. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Charita Kojetín 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  

 

 

 

Opatření 1.13 Zachování a rozvoj pečovatelské služby – VČELKA senior care o.p.s. 

  

Popis 

opatření/popis 

služby 

Nová sociální služba na území Kojetínska poskytovaná terénní formou. Svými 

specifiky rozšiřuje síť sociálních služeb na území Kojetínska. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

VČELKA senior care o.p.s. 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  

 

 

 

Opatření 1.14 Zachování a rozvoj osobní asistence – VČELKA senior care o.p.s. 

  

Popis 

opatření/popis 

služby 

Nová sociální služba na území Kojetínska poskytovaná terénní formou.   

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

VČELKA senior care o.p.s. 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  
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Opatření 1.15 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením – VČELKA senior care o.p.s. 

  

Popis 

opatření/popis 

služby 

Nová sociální služba na území Kojetínska poskytovaná terénní formou.  

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

VČELKA senior care o.p.s. 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  

 

 

Opatření 1.16 Podpora ostatních registrovaných sociálních služeb pro cílovou skupinu senioři 

působících v rámci správního obvodu ORP Přerov 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Na území správního obvodu ORP Přerov působí další poskytovatelé sociálních 

služeb. Statutární město Přerov spolupracuje s těmito poskytovateli při zajištění 

pomoci potřebným občanům. Pobytovým službám, které poskytují službu občanům 

města Přerova, je na jejich žádost poskytována dotace na provoz služby. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění informovanosti o poskytovaných službách 

- propagace služeb   

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, poskytovatelé sociálních služeb 

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. Společnost provozující Domovy Alzheimer má záměr poskytovat službu 

na území města Přerova v budově administrativy Chemoprojekt. 

 

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 
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Opatření 2.2 Podpora záměru dostavby pavilonu G stávajícího Domova pro seniory v Přerově 

a zřízení pobytové odlehčovací služby 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Na území města Přerova je poskytována služba domov pro seniory prostřednictvím 

příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, p.o. Kapacita služby je 

nedostatečná s ohledem na vysoký počet neuspokojených žádostí. Zřizovatel podpořil 

záměr navýšení kapacity služby dostavbou dalšího pavilonu – pavilonu G. Dalším 

záměrem je iniciovat v rámci pavilonu poskytování pobytové odlehčovací služby.  

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- podpora záměru dostavby pavilonu 

- podpora záměru zřízení pobytové odlehčovací služby 

- zajištění finančního krytí 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí 

  

 

Opatření 2.3 Podpora záměru zřízení nové sociální služby – osobní asistence – Charita Přerov 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Poskytovatel má záměr zřídit novou sociální službu, osobní asistenci, která rozšíří 

portfolio služeb poskytovaných pro cílovou skupinu senioři a osoby se zdravotním 

postižením. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění technických a materiálních podmínek pro poskytování služby 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Charita Přerov 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí 

 

 

 

Opatření 2.4 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 v rámci dotačního programu statutárního města Přerova 

- metodická pomoc 

- předávání informací 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí 
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Opatření 2.5 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 2.6 Zachování a rozvoj služby Senior taxi v Přerově 
 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Služba Senior taxi v Přerově, jejímž provozovatelem je statutární město Přerov,  

funguje od roku 2017. Služba je seniory pozitivně hodnocena. 

  

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- podpora a propagace projektu 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí 

 

 

Opatření 2.7 Podpora paliativní a hospicové péče 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Paliativní a hospicová péče poskytovaná v domácím prostředí klienta významně 

zvyšuje komfort člověka a jeho rodiny v době pokročilé a terminální fáze nemoci.  

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- podpora paliativní a hospicové péče 

- zajištění informovanosti 

- propagace služby 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, poskytovatelé paliativní a hospicové péče 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí 
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Opatření 2.8 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 

 Mgr. Ivana Apolenářová (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, o.p.s.) 

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

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

spolek) 

 Ing. Dušan Krpec (AUDIOHELP z.s.) 

 Bc. Marta Braunerová (Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z.s., 

Krajská organizace Olomouckého kraje, p.s.) 

 Mgr. Alena Mazurová (VČELKA senior care o.p.s.) 

 Ilona Hnízdilová (Charita Kojetín) 

 Lenka Pazderová, DiS. (Centrum sociálních služeb Kojetín, p.o.) 

 Mgr. Věra Vránová, Ph.D. (předsedkyně Komise pro sociální a zdravotní záležitosti Rady 

města Přerova) 

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

 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, o.p.s. 

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, o.p.s. 

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 odborného sociálního poradenství – Sociální služby města Přerova, 

p.o. 

1.13 

 

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

1.14 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – Svaz neslyšících 

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

kraje, p.s. 

1.15 Zachování a rozvoj služby sociální rehabilitace – AUDIOHELP z.s. 

 

1.16 Zachování a rozvoj pečovatelské služby – Centrum sociálních služeb Kojetín, p.o.  

1.17 Zachování a rozvoj centra denních služeb – Charita Kojetín 

1.18 Zachování a rozvoj odlehčovacích služeb – Charita Kojetín 

1.19 Zachování a rozvoj pečovatelské služby – VČELKA senior care o.p.s. 
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1.20 Zachování a rozvoj osobní asistence – VČELKA senior care o.p.s. 

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

postižením – VČELKA senior care o.p.s. 

1.22 Podpora ostatních registrovaných sociálních služeb pro cílovou skupinu osoby se 

zdravotním postižením působících v rámci správního obvodu ORP Přerov 

 

 

 

CÍL 2 PODPORA DALŠÍCH SLUŽEB A AKTIVIT PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM 

 

 

 

Opatření Název opatření 

2.1 Podpora záměru vzniku nové sociální služby – chráněné bydlení 

2.2 Podpora ostatních nestátních neziskových organizací poskytujících pomoc a služby 

pro osoby se zdravotním postižením 

2.3 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

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 

 

 

 

 

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 
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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 

 

 

 

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. 

Součástí služby je nově vzniklé Centrum duševního zdraví, na jehož provozu se 

podílí Duševní zdraví, o.p.s. (sociální služba) a Psychosociální centrum Přerov 

(zdravotní péče). Do konce roku 2019 je součástí pilotního projektu MZ ČR, 

od 1.1.2020 bude plně závislé na podpoře z veřejných zdrojů. 

 

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  
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Opatření 1.8 Zachování a rozvoj sociální rehabilitace - TyfloCentrum Olomouc, 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 

TyfloCentrum Olomouc, obecně prospěšná společnost 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  

 

 

 

 

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, 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 

TyfloCentrum Olomouc, obecně prospěšná společnost  

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  
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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  

 

 

 

Opatření 1.12 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 1.13 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 1.14 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  

 

 

 

Opatření 1.15 Zachování a rozvoj služby sociální rehabilitace – AUDIOHELP 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 

AUDIOHELP z.s. 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  

 

 

 

Opatření 1.16 Zachování a rozvoj pečovatelské služby – Centrum sociálních služeb Kojetín, 

p.o. 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná sociální služba na území města Kojetína 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 

Centrum sociálních služeb Kojetín, p.o. 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  
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Opatření 1.17 Zachování a rozvoj centra denních služeb – Charita Kojetín 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná sociální služba na území města Kojetína. 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 

Charita Kojetín 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  

 

 

 

Opatření 1.18 Zachování a rozvoj odlehčovacích služeb – Charita Kojetín 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Významná sociální služba na území města Kojetína poskytovaná terénní formou. 

Zachování a zajištění provozu služby je důležité. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Charita Kojetín 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  

 

  

 

Opatření 1.19 Zachování a rozvoj pečovatelské služby – VČELKA senior care o.p.s. 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Nová sociální služba na území Kojetínska poskytovaná terénní formou. Svými 

specifiky rozšiřuje síť sociálních služeb na území Kojetínska. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

VČELKA senior care o.p.s. 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  
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Opatření 1.20 Zachování a rozvoj osobní asistence – VČELKA senior care o.p.s. 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Nová sociální služba na území Kojetínska poskytovaná terénní formou.  

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

VČELKA senior care o.p.s. 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  

 

 

 

 

Opatření 1.21 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením – VČELKA senior care o.p.s. 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Nová sociální služba na území Kojetínska poskytovaná terénní formou.  

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění provozních podmínek 

- vzdělávání pracovníků 

- naplňování standardů kvality sociálních služeb 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

VČELKA senior care o.p.s. 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  

 

 

 

 

Opatření 1.22 Podpora ostatních registrovaných sociálních služeb pro cílovou skupinu osoby 

se zdravotním postižením působících v rámci správního obvodu ORP Přerov 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Na území správního obvodu ORP Přerov působí další poskytovatelé sociálních 

služeb. Statutární město Přerov spolupracuje s těmito poskytovateli při zajištění 

pomoci potřebným občanům. Pobytovým službám, které poskytují službu občanům 

města Přerova, je na jejich žádost poskytována dotace na provoz služby. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění informovanosti o poskytovaných službách 

- propagace služeb   

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statuární město Přerov, poskytovatelé sociálních služeb 

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

 

 

 

 

Opatření 2.1 Podpora záměru vzniku nové sociální služby – chráněné bydlení 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Uvedená služba není na území města Přerova poskytována. Zájemci o tuto službu 

jsou směřováni na mimopřerovské poskytovatele. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- hledání poskytovatele 

- hledání finančních zdrojů 

- zvýšení dostupnosti služby 

-  

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, poskytovatelé sociálních služeb 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  

 

 

 

 

Opatření 2.2 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  
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Opatření 2.3 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 

 Mgr. Lenka Klíčová (Charita Přerov) 

 Mgr. Petra Snášelová, Dis. (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.) 

 Bc. Petra Bartalová (Člověk v tísni, o.p.s.) 

 Bc. Michal Ošťádal (Společnost Podané ruce o.p.s.) 

 Bc. Ivana Zatloukalová (Charita Kojetín) 

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

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

 Mgr. Věra Vránová  (předsedkyně Komise pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města 

Přerova) 

 

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 – 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 – 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) 

1.9 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – Společnost Podané ruce o.p.s. 

1.10 Zachování a rozvoj azylového domu – Charita Kojetín 

1.11 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi – Charita Kojetín 

1.12 Podpora ostatních registrovaných sociálních služeb pro cílovou skupinu rodiny, děti 

a mládež působících v rámci správního obvodu ORP Přerov 

 

 

CÍL 2 PODPORA STÁVAJÍCÍCH A SOUVISEJÍCÍCH  SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

A AKTIVIT PRO RODINY, DĚTI A MLÁDEŽ 

 

 

Opatření Název opatření 

2.1 Podpora a rozvoj sítě mateřských a rodinných center 

 

2.2 Podpora projektů a aktivit v oblasti agendy orgánu sociálně právní ochrany dětí 

 

2.3 

 

Podpora a rozvoj potravinové pomoci 
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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. Podpora záměru rozšíření služby o terénní formu. 

 

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 – 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 

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 –  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 

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 

 

 

 

Opatření 1.9 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – Společnost Podané ruce 

o.p.s. 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Nově zřízená 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 

Společnost Podané ruce o.p.s. 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje 
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Opatření 1.10 Zachování a rozvoj azylového domu – Charita Kojetín  

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Jediná sociální služba na území města Kojetína. 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 

Charita Kojetín 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje 

 

 

 

Opatření 1.11 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi – Charita 

Kojetín  

Popis 

opatření/popis 

služby 

Jediná sociální služba na území města Kojetína. 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 

Charita Kojetín 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje 

 

 

 

Opatření 1.12 Podpora ostatních registrovaných sociálních služeb pro cílovou skupinu 

rodiny, děti a mládež působících v rámci správního obvodu ORP Přerov  

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Na území správního obvodu ORP Přerov působí další poskytovatelé sociálních 

služeb. Statutární město Přerov spolupracuje s těmito poskytovateli při zajištění 

pomoci potřebným občanům. Pobytovým službám, které poskytují službu občanům 

města Přerova, je na jejich žádost poskytována dotace na provoz služby. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění informovanosti o poskytovaných službách 

- propagace služeb   

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, poskytovatelé sociálních služeb 

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 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 

 

 

Opatření 2.2 Podpora projektů a aktivit v oblasti agendy orgánu sociálně právní ochrany 

dětí 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

V rámci výkonu agendy OSPOD sehrávají významnou roli registrovaní 

poskytovatelé sociálních služeb a další aktivity a projekty v oblasti prevence 

sociálně patologických jevů, a v oblasti náhradní rodinné péče.  

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- 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. 

- podpora ohrožených rodin s nezl. dětmi a podpora náhradní rodinné péče, 
tj. 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. 

- podpora prevence rizikových jevů a rizikového chování 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství, orgán sociálně právní 

ochrany dětí a dotčené subjekty  

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje 
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Opatření 2.3 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., Charita Přerov, KAPPA-

HELP, z.s. 

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. Vojtěch Vodseďálek  (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 (Charita Přerov) 

 Bc. Adéla Trumberová (Charita Přerov) 

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

 Bc. Michal Ošťádal (Společnost Podané ruce o.p.s.) 

 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. 
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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 – Charita Přerov 

 

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

příspěvková organizace – Poradna pro rodinu Přerov 

1.7 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – Společnost Podané ruce o.p.s. 

 

1.8 Podpora rozvoje nové sociální služby – nízkoprahové denní centrum – Charita Přerov 

 

1.9 Podpora ostatních registrovaných sociálních služeb pro cílovou osoby ohrožené sociálním 

vyloučením a etnické menšiny působících v rámci správního obvodu ORP Přerov 

 

 

CÍL 2 PODPORA NOVÝCH A NAVAZUJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  A AKTIVIT 

PRO OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A ETNICKÉ MENŠINY 

 

 

Opatření Název opatření 

2.1 Podpora projektů realizovaných v rámci prevence kriminality 

 

2.2 Zachování a podpora projektu Tréninkové bydlení a Krizové bydlení 

 

2.3 

 

Podpora komunitní práce a domovnictví v sociálně vyloučených lokalitách 

2.4 Podpora realizace a rozvoje projektu Iglou 
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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 – 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 

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 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – Společnost Podané ruce 

o.p.s. 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Nově zřízená 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 

Společnost Podané ruce o.p.s. 

 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  

 

 

 

Opatření 1.8 Podpora rozvoje nové sociální služby – nízkoprahové denní centrum – Charita 

Přerov 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Nově zřízená 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 

Charita Přerov 

 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí  

 

 

 

Opatření 1.9 Podpora ostatních registrovaných sociálních služeb pro cílovou osoby ohrožené 

sociálním vyloučením a etnické menšiny působících v rámci správního obvodu 

ORP Přerov  

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Na území správního obvodu ORP Přerov působí další poskytovatelé sociálních 

služeb. Statutární město Přerov spolupracuje s těmito poskytovateli při zajištění 

pomoci potřebným občanům. Pobytovým službám, které poskytují službu občanům 

města Přerova, je na jejich žádost poskytována dotace na provoz služby. 

 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- zajištění informovanosti o poskytovaných službách 

- propagace služeb   

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov 

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

A AKTIVIT PRO OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 

 

 

Opatření 2.1 Podpora projektů realizovaných v rámci prevence kriminality 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Aktuální projekty Ministerstva vnitra České republiky: 

- Projekt Asistent prevence kriminality 

- Projekt Domovník – preventista  

- Projekt Modernizace městského kamerového dohlížecího systému 

- Projekt Pobytové a kontinuální aktivity pro děti ohrožené sociálním 

vyloučením 

Podpora dalších projektů v rámci eliminace sociálně patologických jevů: 

- Člověk v tísni, o.p.s.: 

o zachování a rozvoj programu na zvládání agrese H.U.L.K. 

o zachování a rozvoj akreditovaných probačních programů pro 

mladistvé a dospělé 

- KAPPA-HELP, z.s.: 

o zachování a rozvoj preventivních akreditovaných a certifikovaných  

programů specifické primární prevence na základních a středních 

školách  

o zachování a rozvoj terénní práce a prevence kriminality rizikové  

mládeže na území města Přerova 

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, Člověk v tísni, o.p.s. 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí 

 

 

 

Opatření 2.2 Zachování a podpora projektu Tréninkové bydlení a Krizové bydlení 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Statutární město Přerov v rámci bytové politiky města realizuje projekty Tréninkové 

bydlení a Krizové bydlení. V rámci projektů bylo poskytnuto bydlení osobám 

v krizových situacích. Projekty jsou úzce provázány se sociální pomocí pracovníků 

oddělení sociální prevence a pomoci. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- podpora a propagace projektů 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, oddělení sociální prevence 

a pomoci 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí 
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Opatření 2.3 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 2.4 Podpora realizace a rozvoje projektu Iglou 

 

Popis 

opatření/popis 

služby 

Statutární město Přerov realizuje projekt Iglou, v jehož rámci jsou osobám bez 

domova poskytovány nouzové sezónní přístřešky. Projekt zahrnuje pořízení  

přístřešků a zajištění jejich pravidelné údržby.  

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

- podpora a propagace projektu 

- zajištění finančních zdrojů 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, poskytovatelé sociálních služeb 

Finanční zdroje Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financí 

 

 


