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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  
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Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 12. 2020 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Akční plán rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou 

působností Přerov 2021  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje Akční plán rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou 

působností Přerov 2021, který je přílohou tohoto materiálu. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 51. schůzi dne 19. 11. 2020, usnesením č. 1876/51/10/2020, podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit Akční plán rozvoje sociálních služeb  

na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov 2021. 

 

 

Odbor sociálních věcí a školství 

Odbor sociálních věcí a školství doporučuje schválit materiál dle návrhu na usnesení. Aktuální akční 

plán má působnost rok 2020. Další navazující dokument je připravován  

ve spolupráci s externím subjektem a bude mít působnost pro období let 2022 – 2024.  

Pro přechodné období, tj. rok 2021, vypracoval odbor sociálních věcí a školství Akční plán rozvoje 

sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov 2021. 

 

Důvodová zpráva: 



Časová působnost aktuálního Akčního plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Přerov 

je rok 2020. V roce 2019 byla navázána spolupráce se subjektem Centrum pro komunitní 

práci východní Morava (dále jen „CpKP“), který se specializuje na oblast plánování 

sociálních služeb a s touto problematikou má velké zkušenosti. V rámci projektu Aktualizace 

procesu komunitního plánování sociálních služeb na Přerovsku, jehož je CpKP nositelem, 

bude ve spolupráci s odborem sociálních věcí a školství zpracován strategický dokument 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro období let 2022-2024. V současné době již 

byla započata přípravná část projektu a současně část analytická, která zahrnuje zpracování 

demografické studie a analýzy potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. Velkou 

přidanou hodnotou spolupráce s uvedeným subjektem je úspora finančních prostředků  

za zpracování analytických dokumentů, jejichž náklady pohybující se kolem částky 150.000 

Kč jdou plně za CpKP. Vzhledem ke skutečnosti, že časová působnost připracovaného 

strategického dokumentu je období let 2022-2024, zpracoval odbor sociálních věcí a školství 

Akční plán rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou 

působností Přerov 2021 (dále jen „Akční plán“).  

   

Akční plán nadále zahrnuje všechny registrované sociální služby působící na území správního 

obvodu ORP Přerov, tedy rovněž sociální služby správního obvodu obce s pověřeným 

obecním úřadem Kojetín. 

  

Akční plán obsahuje cíle a opatření pro následující skupiny obyvatel: senioři, osoby  

se zdravotním postižením, rodina, děti a mládež, osoby ohrožené sociálním vyloučením  

a etnické menšiny. Za hlavní cíle si Plán klade zachování a rozvoj stávajících registrovaných 

sociálních služeb. Významným cílem je také podpora zřízení nových sociálních služeb, 

zejména podpora záměru vzniku nového zařízení pro poskytování služby domov se zvláštním 

režimem pro osoby trpící demencí v areálu bývalého Chemoprojektu či podpora záměru 

dostavby pavilonu G stávajícího Domova pro seniory v Přerově a zřízení pobytové 

odlehčovací služby v rámci tohoto pavilonu. 

 

Cíle a opatření Akčního plánu byly připomínkovány členy pracovních skupin střednědobého 

plánování sociálních služeb a odsouhlaseny Řídící skupinou střednědobého plánování rozvoje 

sociálních služeb na území města Přerova. Finální návrh Akčního plánu byl také odsouhlasen 

členy Komise pro sociální věci a zdravotnictví. 
 

 

 

 

 

 


