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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: 

Koncepce proseniorské politiky statutárního města Přerova 2021 -2024 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje Koncepci proseniorské politiky statutárního města Přerova 2021 -2024. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Usnesení Rady města Přerova bude sděleno na zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

Odbor sociálních věcí a školství 

Odbor sociálních věcí a školství doporučuje schválit materiál dle návrhu usnesení. Předkládaná 

koncepce vychází z národních, krajských i místních strategických materiálů, popisuje aktuální situaci 

v oblasti proseniorských aktivit a předkládá ucelený soubor stávajících a plánovaných aktivit 

statutárního města Přerova v oblasti podpory mezigeneračního soužití, aktivního a zdravého stárnutí, 

osvětové a informační oblasti  

i sociálních služeb. 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Odbor sociálních věcí a školství se ve spolupráci s ostatními odbory magistrátu, 

příspěvkovými organizacemi města a Komisí pro sociální věci a školství zabýval přípravou 



předkládaného koncepčního materiálu, který postihuje širokou oblast spadající do oblasti 

seniorské politiky. Jedná se o první strategický materiál, který koncepčně řeší seniorskou 

politiku na území města Přerova a deklaruje, že proseniorská politika patří na místní úrovni ke 

stěžejním tématům. Snahou města je zviditelnit seniorskou generaci jako aktivní skupinu 

obyvatelstva, která díky svým celoživotním zkušenostem a znalostem dokazuje, jak činorodý 

a různorodý může seniorský věk být. Mnozí dnešní senioři poskytují mladší generaci návod, 

jak důležité je celoživotně se vzdělávat, věnovat se sportu, chodit za kulturou nebo jen tak  

s přáteli na procházku do přírody. Na druhou stranu však bohužel v naší společnosti žijí  

i senioři, kteří jsou osamoceni nebo nemají podmínky pro důstojný a poklidný život. I těmto 

seniorům a jejich problémům se statutární město Přerov intenzivně věnuje.   

 

Materiál obsahuje část analytickou, která vychází ze sociálně demografických údajů, 

z výstupů výzkumu, který realizovalo město Přerov v roce 2019, SWOT analýzy  

a v neposlední řadě z praxe sociálních pracovníků. Strategická část se věnuje oblastem, 

kterým se bude statutární město Přerov intenzivně věnovat v oblasti aktivního stárnutí, 

mezigeneračního soužití, ochrany a bezpečí seniorů, sociálních služeb či oblasti osvětové.  

 

Koncepce vedle tradičních činností v oblasti sociálních služeb a proseniorských akcí obsahuje 

i významné aktivity z oblasti kultury, vzdělávání, prevence nebo pohybových aktivit  

a činností se zvýhodněným přístupem v oblasti finanční, které na území města Přerova 

realizují jednotlivé odbory magistrátu, Městská knihovna v Přerově, p.o., Kulturní  

a informační služby města Přerova, p.o., obchodní společnost Sportoviště Přerov, s.r.o.  

a ostatní důležití aktéři v oblasti sociální politiky města - místní nestátní neziskové 

organizace.   

  

Hlavními opatřeními v rámci strategického cíle Zdravé a aktivní stárnutí jsou: 

 Podpora aktivit v oblasti kultury - realizace akcí Senior sympozium, Hudební den, 

Divadelní den, Seniorský biograf, organizace oslav významných životních a rodinných 

výročí nebo zvýhodněné filmové projekce v Bio Senior či akce Nedělní párty 

v Městském domě 

 Podpora aktivit v oblasti vzdělávání – významné vzdělávací aktivity Městské knihovny  

v Přerově, p.o. (Virtuální Univerzita třetího věku, Senioři píší Wikipedii, vzdělávací 

kurzy zaměřené na výpočetní techniku, na trénování paměti, pořádání přednášek a besed 

v oblasti zdravého životního stylu, psychologie, přípravy na stáří či prevence 

onemocnění spjatých se stářím, aj.), nebo podpora akce Do muzea za poznáním 

 Podpora sportovních aktivit – sportovní den pro seniory, tábor pro seniory, zvýhodněné 

plavání 

 Podpora a koordinace klubů důchodů a vznik multifunkčního klubu aktivních 

přerovských seniorů 

 

Oblast mezigeneračního soužití prezentuje podpora akcí: 

 Jdeme společně 

 Znám dobře město Přerov 

 Vánoční městečko 

 Vzájemné setkávání dětí z MŠ a ZŠ se seniory z domova pro seniory a domů 

s pečovatelskou službou 

 Čtení s babičkou a dědou 

 Seniorské cestování s vnoučaty 

 



Sociální služby jsou důležitou oblastí v životě seniorů, kteří mají sníženou soběstačnost. 

V této oblasti mezi nejstěžejnější opatření patří: 

 Podpora a zachování stávajících sociálních služeb 

 Podpora záměru dostavby pavilonu G stávajícího domova pro seniory 

 Podpora zřízení Alzheimercentra v budově bývalého budově administrativy 

Chemoprojekt 

 Podpora stávající služby Senior taxi 

 

 

Ochrana a bezpečí seniorů je další významnou aktivitou s ohledem na bezbrannost, 

zranitelnost, zdravotní indispozice nebo osamělost seniorů. V této oblasti jsou nepochybně 

základními opatřeními: 

 Seniorské tlačítko 

 Seniorská obálka 

 Osvětová činnost zaměřená na prevenci proti majetkovým trestným činům, 

psychickému a fyzickému týrání či prevenci proti podomním prodejcům energií 

 

Podpora informovanosti patří k poslední oblasti strategické části koncepce. V rámci této 

kapitoly jsou zásadními opatřeními informovanost seniorů v oblasti sociálních služeb  

a proseniorských akcí: 

 Prezentace a propagace sociálních služeb 

 Elektronický katalog a databáze poskytovatelů 

 Koordinace proseniorských aktivit 

 

Některé navržené cíle a opatření jsou bez nutnosti financování, na další aktivity jsou již 

v rozpočtu města Přerova pro rok 2021 finanční prostředky vyčleněny a další opatření budou 

realizována v závislosti na finančních možnostech města Přerova, případně z finančních 

prostředků z národních či nadnárodních dotačních titulů.  

 

Koncepce schválená orgány města dává prostor k podání žádosti o dotaci z oblasti 

proseniorských dotačních titulů, např. Obec přátelská seniorům. Díky případné dotaci by 

mohly být uskutečněny finančně náročnější akce. 
 

 


