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ÚVOD 

V souvislosti se snahou statutárního města Přerova zlepšovat seniorům životní podmínky vznikl 

tento koncepční materiál zaměřený na proseniorskou politiku na místní úrovni. Jedná se o první 

koncepci věnovanou otázkám seniorské politiky v našem městě.   

Materiál obsahuje část analytickou, která vychází z aktuálních sociálnědemografických 

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

analýzy současného stavu kvality života přerovských seniorů a praxe sociálních pracovníků. 

Strategická část se věnuje oblastem, kterým se bude statutární město Přerov intenzivně věnovat 

v oblasti aktivního stárnutí, mezigeneračního soužití, sociálních služeb či oblasti osvětové. 

Opatření navržená ve strategické části budou realizována dle finančních možností města 

Přerova.  

Proseniorská politika je na místní úrovni stálým tématem Komise pro sociální a zdravotní 

záležitosti Rady města Přerova, která se podílela na přípravě tohoto dokumentu. V oblasti 

sociálních služeb koncepce koresponduje s cíli a opatřeními Akčního plánu rozvoje sociálních 

služeb v ORP Přerov 2021. Velká pozornost bude věnována problematice rozvoje sociálních 

služeb pro seniory i ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb, který je připravován 

pro období let 2022-2024. Na úrovni krajské a národní koncepce vychází z následujících 

strategických dokumentů: 

• Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje 2019-2022 

• Koncepce rodinné politiky České republiky 2017 (MPSV, aktualizováno 2019) 

• Zpráva o rodině 2020 (MPSV) 

• Strategie přípravy na stárnutí společnosti 2019-2025 (MPSV) 
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ZDROJE PODKLADŮ PRO STRATEGICKOU ČÁST KONCEPCE 

I. SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA 

Demografie se zabývá studiem lidských populací. Analýza demografických procesů poskytuje 

možnost zkoumat strukturu obyvatelstva žijícího na určitém území a formulovat hypotézy 

budoucího demografického vývoje. Demografická analýza prezentovaná v této koncepci 

se zaměřuje na rozbor demografických charakteristik, které se týkají obyvatelstva seniorského 

věku. Analyzuje věkovou strukturu obyvatel města Přerova a zjišťuje podíl seniorské složky 

populace a jeho proměnu v čase; zkoumá naději na dožití v různém věku na území ORP Přerov 

a hodnotí prognózu dalšího demografického vývoje stanovenou ČSÚ v roce 2019. Sledování 

demografických trendů v regionu umožňuje reagovat na aktuální potřeby seniorů a efektivněji 

plánovat jednotlivá opatření seniorské politiky.  

1. Věková struktura obyvatelstva  

Ve městě Přerově žilo k 31.12.2019 42 871 obyvatel, jejichž průměrný věk činil 44,9 let. 

Věková struktura se vyjadřuje rozdělením obyvatelstva do skupin podle věku. Jednou 

z možností je členění na předproduktivní věk (0-14 let), produktivní věk (15-64 let) 

a poproduktivní věk. Pokud porovnáme podíl těchto tří složek populace města Přerova v letech 

2010-2019, zjistíme, jak se snižuje podíl mladých lidí a naopak zvyšuje počet osob seniorského 

věku. V roce 2010 byl podíl osob starších 65 let 17,5 %, v roce 2019 vzrostl na 23,5 %. V roce 

2010 žilo v Přerově 3 241 seniorů a 4 788 seniorek, kdežto v roce 2019 se obě skupiny rozrostly, 

a to na 4 071 seniorů a 6 015 seniorek. 

 

Počet obyvatel města Přerova: předproduktivní, produktivní a poproduktivní věk (vlastní zpracování podle dat ČSÚ) 
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Následující dva grafy prezentují strukturu ženské a mužské populace starší 55 let a její proměnu 

v rozmezí let 2010 a 2019. 

 

Struktura ženské populace starší 55 let v letech 2010, 2015 a 2019 (vlastní zpracování podle dat ČSÚ) 

Struktura mužské populace starší 55 let v letech 2010, 2015 a 2019 (vlastní zpracování podle dat ČSÚ) 
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Pro grafickou prezentaci aktuální věkové struktury obyvatelstva lze využít také tzv. věkovou 

pyramidu, jež znázorňuje všechny nepravidelnosti, které vznikaly různou měrou porodnosti 

a úmrtnosti v předchozích téměř sto letech. Věková pyramida města Přerova k roku 2019 

ukazuje např. nadúmrtnost mužů a tedy převahu žen ve vyšších věkových kategoriích 

nad 60 let, překvapivě vysoký počet žen ve věkové skupině 70-74 let či vysoký počet seniorů 

(zejména žen) starších 80-ti let. 

 

Věková pyramida, město Přerov 2019 (vlastní zpracování podle dat ČSÚ) 

Index stáří udává poměr poproduktivní a předproduktivní složky obyvatelstva (jinými slovy 

kolik je v populaci osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0-14 let).  

 

Index stáří, 2000-2019 pro město Přerov, zbytek prognóza pro Olomoucký kraj (vlastní zpracování podle dat ČSÚ) 
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Indexem stáří měříme demografické stárnutí obyvatelstva. V minulém století byla dětská složka 

v České republice stabilně v převaze nad seniory; na přelomu tisíciletí se však poměr začal 

obracet. V Přerově složka starších osob poprvé převládla v roce 2004, kdy index stáří překročil 

hodnotu 100. V roce 2010 připadalo na 100 dětí 135,6 osob starších 65 let, v roce 2019 se index 

stáří zvýšil na 166,9 osob a pokračování nastoupeného trendu můžeme očekávat i v dalších 

letech vzhledem k nízké porodnosti a zvyšující se naději dožití. Projekce obyvatelstva ČSÚ 

odhaduje pro Olomoucký kraj index stáří 223,7 v roce 2070.  

2. Úmrtnost a naděje dožití 

Vývoj úmrtnosti má v České republice dlouhodobě příznivý trend. Celkový počet zemřelých 

ani hrubá míra úmrtnosti neodrážejí skutečný stav vývoje úmrtnosti, protože jsou poznamenány 

věkovou strukturou populace. Přesnější vypovídací hodnotu má ukazatel naděje dožití v různém 

věku. Následující tabulka ukazuje naději dožití na území ORP Přerov ve věku 0, 45 a 65 let.  

 

 

Naděje dožití v ORP Přerov (vlastní zpracování podle dat ČSÚ) 
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Naděje dožití při narození u mužů vzrostla ze 73 let (průměr za období 2003-2007) na 75,2 

(průměr za období 2015-2019), u žen ze 79 let na 81,2. Naděje dožití se pro muže ve věku 45 let 

zvýšila na 29,6 roku a pro ženy na 36,1. Pro generaci šedesáti pětiletých mužů je naděje dožití 

16,1 roku a pro ženy 19,5 roku. Naděje dožití tedy u obou pohlaví roste, přičemž u žen je její 

hodnota konstantně vyšší než u mužů. K prodlužování naděje dožití přispívá pokročilá úroveň 

zdravotnictví, zdravý a aktivní životní styl, kvalitnější životní prostředí či podpůrná 

infrastruktura. 

3. Prognóza vývoje populace do roku 2070 

ČSÚ v roce 2019 zpracoval projekci obyvatelstva v krajích ČR do roku 2070. Z projekce 

obyvatelstva Olomouckého kraje vyplývá, že populace našeho kraje bude nadále stárnout. 

Průměrný věk se zvýší o 5,4 let a v roce 2070 dosáhne 48,2 let. Index stáří se z hodnoty 130,2 

zvýší v roce 2071 na 222,1. 

 

Projekce předproduktivní, produktivní a poproduktivní složky obyvatel Olomouckého kraje 

(vlastní zpracování podle dat ČSÚ) 
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Probíhat budou výrazné změny v podílu osob ve věku do 14 let a především pak u osob ve věku 

nad 65 let. V roce 2019 tvořily děti mladší 15 let v obyvatelstvu Olomouckého kraje 15,6 %, 

počátkem roku 2071 je očekáván podíl 13,6 %. Ještě výraznější je rozdíl v zastoupení osob 

starších 65 let. Zatímco v roce 2019 tvořily tyto osoby mezi obyvatelstvem Olomouckého kraje 

20,2 %, počátkem roku 2071 to bude 30,1 %, což představuje výrazný nárůst.  

4. Závěr 

Uvedená demografická data reflektují aktuální demografickou situaci města Přerova, v níž lze 

identifikovat stejné trendy, které jsou typické pro celý kraj a potažmo celou moderní společnost, 

ať už se jedná o proměnu věkové skladby obyvatelstva směřující ke zvětšování podílu 

poproduktivní složky obyvatelstva, či o prodlužování naděje dožití u mužů i žen. Obyvatelstvo 

města Přerova stárne. V budoucnu se výrazně zvýší počet osob v důchodovém věku a zároveň 

se změní věková skladba starší populace: vzroste podíl osob starších 80 let, tedy těch, u kterých 

lze předpokládat vyšší potřebnost sociální a zdravotní péče. Z analýzy demografického vývoje 

jasně vyplývá, že v následujících letech poroste význam seniorské politiky jakožto souhrnu 

opatření směřujících k zajištění kvalitního a důstojného života ve stáří a naplnění potřeb seniorů 

v sociální a zdravotní oblasti. 
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II. SWOT ANALÝZA 

Následující kapitola je věnována SWOT analýze silných a slabých stránek současné situace 

v oblasti péče o seniory ve městě Přerově a rozboru příležitostí a hrozeb, jež mohou mít 

pozitivní či negativní dopad na kvalitu života seniorů v našem městě. „S“ značí silné stránky, 

potenciál, dosažené úspěchy, které chceme maximalizovat a na kterých můžeme stavět. „W“ 

jsou slabé stránky a nedostatky. „O“ zastupuje vnější příležitosti, které by mohly přispět 

k pozitivní změně, pokud budou využity. „T“ představuje vnější hrozby spojené s rizikem, 

že nedojde k dosažení stanovených cílů a pozitivní změny nebo dokonce hrozí zhoršení 

současného stavu.  

SWOT analýza poskytuje podklady pro formulaci rozvojových opatření a strategických cílů, 

v této koncepci konkrétně opatření zacílených na zlepšení kvality života seniorů. Na základě 

zjištěných údajů by koncepce měla připravit strategii, která maximalizuje přednosti 

a příležitosti a minimalizuje nedostatky a hrozby. 

 Silné stránky  

 

• dostupnost sociálních služeb pro seniory, tradiční poskytovatelé 

• zájem ze strany samosprávy o problematiku seniorské politiky 

• působení koordinátora seniorské politiky a pracovní skupiny Senioři KPSS 

• existence neziskových organizací na podporu seniorů 

• činnost Klubů seniorů v Přerově a pěti místních částech 

• dostupnost nízkopodlažní klimatizované MHD na území města  

• služba Senior taxi pro občany města a místních částí 

• existence služby tísňová péče  

• zapojení do projektu Seniorská obálka 

• počet bytů v domech s pečovatelskou službou – město disponuje kapacitou 308 bytů 

 

 Slabé stránky  

 

• absence uceleného informačního systému k seniorské politice 

• malý počet aktivit na podporu mezigeneračního soužití 

• nízká úroveň osvěty zaměřené na zachování tradičních vazeb a vztahů v rodinách 

• ve městě chybí větší prostor (klub či centrum) určený k setkávání seniorů 

• bariérovost (v institucích, v obchodech, na chodnících atd.) 

• ekonomická situace seniorů, nízké důchody 

• nedostatečná kapacita služby domov pro seniory, domov se zvláštním režimem 

• absence odlehčovací služby 
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 Příležitosti  

                                        

• rozvoj a navyšování kapacity terénních sociálních služeb pro seniory 

• rozvoj a navyšování kapacity pobytových sociálních služeb pro seniory 

• větší důraz na poskytování péče v přirozeném prostředí seniora 

• rozvoj a podpora neziskových organizací v seniorské oblasti 

• zvýšení atraktivity klubů pro seniory 

• zlepšení informovanosti seniorů o proseniorských aktivitách 

• možnost využití dotačních titulů kraje na podporu seniorů 

• možnost využití evropských zdrojů financí 

• možnost zapojení do dotační soutěže Obec přátelská seniorům 

 

 Hrozby  

 

• stárnutí populace a vysoký index stáří (rostoucí podíl poproduktivní složky populace) 

• nedostatečná kapacita sociálních služeb v případě naplnění demografických prognóz 

• nedostatek kvalifikovaných pracovníků v sociálních službách pro seniory 

• nedostatek obslužného nekvalifikovaného personálu 

• nízká mezigenerační solidarita 

• nárůst problémů typických pro seniorský věk: násilí na seniorech, internetové 

nebezpečí 

• zhoršená dostupnost zdravotní péče v důsledku klesání počtu praktických 

a odborných lékařů 
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III. ANKETA „SENIOŘI, ŘEKNĚTE NÁM…“ (2019) 

V roce 2019 Odbor sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova realizoval dotazníkové 

šetření „Senioři, řekněte nám…“. Šetření bylo určeno lidem nad 60 let z Přerova a místních 

částí a zúčastnilo se ho 457 respondentů. Cílem šetření bylo zjistit, co je pro seniory důležité 

v oblasti bydlení, sociálních služeb, volnočasových aktivit a obecně jejich spokojeného 

a naplněného života. 

První okruh dotazů se týkal problematiky domů s pečovatelskou službou (DPS). Přibližně 

60 % dotázaných zvažuje, že bude v budoucnu bydlet v DPS. Nejčastěji uváděným časovým 

horizontem stěhování do DPS je interval do 10 let. Jako vhodnou lokalitu pro novou DPS vidí 

téměř 70 % respondentů oblast ulic Velká Dlážka a Kopaniny. Velký počet osob přímo 

označoval budovu Strojař. 

Druhý okruh otázek se týkal problematiky denního stacionáře, I.C.E karet (tzv. seniorské 

obálky) a mobilního tísňového volání. Denní stacionář by v Přerově uvítalo cca 83 % 

respondentů. Tuto službu ve městě nabízí Sociální služby města Přerova, nicméně kapacita 

denního stacionáře SSMP pro osoby seniorského věku činí pouhých 6 klientů. 81 % 

respondentů vyjádřilo zájem o zavedení seniorské obálky. Město Přerov se následně 

do projektu seniorské obálky zapojilo a od května 2019 začalo obálky seniorům zdarma 

distribuovat. Obálky už chrání více než 1 200 přerovských seniorů. O mobilní tísňové volání, 

tzv. SOS tlačítko, mělo zájem téměř 70 % dotázaných. Služba tísňové péče byla posléze v roce 

2019 úspěšně zahájena a využily jí už více zhruba dvě desítky klientů.  

Třetí okruh dotazů byl zaměřen na volnočasové aktivity seniorů. 35 % seniorů uvedlo, 

že navštěvuje některé ze zařízení pro setkávání seniorů. Nejčastěji uváděným zařízením byly 

STP Přerovanka a SONUS Charita Přerov. Polovina respondentů by uvítala nový multifunkční 

prostor pro volnočasové aktivity a setkávání seniorů. Nejčastěji označovanou aktivitou, kterou 

respondenti postrádají, jsou zájezdy pro seniory. Často byl také zmiňován požadavek 

na rozšíření nabídky odborných přednášek. Na otázku, zda by se zapojili do projektu „Čtecí 

babičky a dědečkové“, odpovědělo kladně 26 % respondentů.  

Poslední otázka byla otevřená a senioři se mohli vyjádřit k jakékoli problematice. Velmi často 

senioři vyjádřili názor, že jim ve městě chybí odpočinková klidová místa s lavičkami a často 

zmiňovali i opravy chodníků a jejich bezbariérové úpravy.  
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Výstup z ankety Senioři, řekněte nám… je jedním z významných analytických zdrojů, na jejichž 

základě byly stanoveny cíle a opatření ve strategické části.   

 

IV. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU KVALITY ŽIVOTA SENIORŮ 

Při analýze kvality života seniorů v Přerově byly blíže analyzovány následující oblasti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY 

Na území města Přerova a jeho místních částí působí pět poskytovatelů registrovaných 

sociálních služeb zaměřených na cílovou skupinu senioři. Největším poskytovatelem jsou 

Sociální služby města Přerova, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Statutární město 

Přerov. 
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1.1 Domov pro seniory 

Domov pro seniory v Přerově provozuje příspěvková organizace města Přerova Sociální služby 

města Přerova, p.o. Jedná se o pobytovou službu, která svým klientům poskytuje celodenní 

služby a podporu a vytváří náhradu za jejich domácí přirozené prostředí, ve kterém již nemohou 

samostatně žít. V důsledku sociodemografického vývoje a rostoucího počtu seniorů je poptávka 

po pobytové službě pro seniory stále vysoká, přestože v současné době stát preferuje rozvoj 

terénních služeb pro seniory a podporuje péči o osobu blízkou v domácím prostředí. Kapacita 

zařízení je 40 lůžek. Kromě stálé celodenní péče organizuje domov v rámci aktivizace klientů 

široké spektrum volnočasových aktivit. Spolupracuje také s dobrovolnickými organizacemi, 

kdy dobrovolníci navštěvují klienty domova a tráví s nimi čas povídáním či předčítáním. 

 

 

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY
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1.2 Domov se zvláštním režimem 

V rámci zařízení Domov pro seniory v Přerově je poskytována také služba domov se zvláštním 

režimem. Jedná se o službu, která je poskytována seniorům od 60 let s diagnózou Alzheimerovy 

choroby nebo jiného typu demence. Kapacita služby je 42 lůžek. S ohledem na stále častější 

výskyt daných onemocnění poptávka po pobytové službě roste a výrazně převyšuje nabídku 

volných míst v domově se zvláštním režimem. 

1.3 Pečovatelská služba 

Pečovatelská služba je registrovaná sociální terénní služba, která poskytuje pomoc lidem 

se sníženou soběstačností při zvládání péče o jejich osobu a domácnost tak, aby mohli dále žít 

ve svém domácím prostředí. Na území města Přerova působí dva stabilní poskytovatelé 

pečovatelské služby, Charita Přerov a Sociální služby města Přerova, p.o. 

Charita Přerov v roce 2019 poskytovala službu cca 90 klientům z Přerova a místních částí 

prostřednictvím týmu 15 pracovníků. Denní kapacita služby je 110 klientů, při týdenní kapacitě 

270 hodin přímé péče (pro celé ORP). Služba denně rozváží 40 obědů. 

Kapacita pečovatelské služby Sociálních služeb města Přerova, p.o, je 800 klientů, z toho 

480 rozvoz stravy a 320 přímá péče. Služba je poskytována nejen v terénu, ale i ambulantně 

ve střediscích osobní hygieny, která jsou umístěna v domech s pečovatelskou službou. V roce 

2019 bylo s uživateli uzavřeno 1132 smluv a poptávka po pečovatelské službě stále roste. 

1.4 Denní stacionář 

Denní stacionář příspěvkové organizace města Sociální služby města Přerova poskytuje 

ambulantní sociální službu osobám se sníženou soběstačností z důvodu mentálního 

a kombinovaného postižení a seniorům od 65 let. Okamžitá kapacita denního stacionáře 

je 30 osob, z toho kapacita pro seniory je maximálně 6 osob. Seniorům je vyčleněno samostatné 

oddělení vybavené sociálním zázemím, kuchyní a venkovní terasou. Mezi činnosti nabízené 

stacionářem patří pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím i sociálně terapeutické činnosti. 

1.5 Osobní asistence 

Další službou, kterou poskytuje příspěvková organizace města Sociální služby města Přerova, 

je osobní asistence. Služba je poskytována terénní formou seniorům a osobám s tělesným 
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postižením a chronickým onemocněním. Pomáhá uživatelům zajistit péči o vlastní osobu 

a domácnost tak, aby mohli zůstat co nejdéle v přirozeném domácím prostředí.  Kapacita služby 

je 10 klientů.  

Druhým poskytovatelem služby osobní asistence je Alfa handicap – sdružení občanů 

se zdravotním postižením přerovského regionu z.s. Osobní asistence zde k 1.11.2020 využívalo 

11 klientů, z toho 9 klientů seniorského věku. 

1.6 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Tyto ambulantní sociální služby se zaměřují na zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím formou zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit, dále na sociálně 

terapeutické činnosti vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností 

a na pomoc při obstarávání osobních záležitostí. Na území města Přerova nabízí sociálně 

aktivizační služby pro seniory dva poskytovatelé, Charita Přerov a Svaz tělesně postižených. 

Služba Setkávání seniorů SPOLU Charity Přerov (SONUS) poskytuje svým klientům 

aktivity, které přispívají k aktivnímu prožívání jejich života, pozitivně ovlivňují jejich zdravotní 

a psychický stav a podporují vzájemné setkávání a navazování nových kontaktů. 

Mezi poskytované služby patří besedy a přednášky, internet pro seniory, vycházky, cvičení 

pro seniory, cvičení paměti či rukodělné činnosti. V roce 2019 se do aktivit služby zapojilo 

227 seniorů. 

Svaz tělesně postižených v ČR z.s., místní organizace v Přerově (STP) poskytuje sociálně 

aktivizační službu v denní kapacitě 30 uživatelů. Do realizovaných aktivit se však mohou 

zapojit všichni členové svazu (563 osob). Cílem služby je zprostředkovávat seniorům kontakt 

se společenským prostředím, podporovat rozvoj tělesných a psychických aktivit, zachovat 

stávající soběstačnost uživatelů či zlepšovat jejich životní styl. Služba realizuje poznávací 

zájezdy, vzdělávací akce, návštěvy divadla, aktivizační pobyty, ergoterapii, poradenství 

k zapůjčování kompenzačních pomůcek či vydávání Zpravodaje. 

1.7 Tísňová péče 

Významným posunem v oblasti rozšíření sítě sociálních služeb pro seniory na území města 

Přerova bylo v roce 2019 zahájení spolupráce se subjektem Linnet eu, který provozuje službu 

Anděl na drátě. Služba je poskytována seniorům nad 65 let s trvalým pobytem na území města 

Přerova, kteří žijí osaměle v domácím prostředí, a s ohledem na svůj zdravotní stav se obávají, 

že by je nenadálá krizová situace mohla ohrozit na životě a zdraví. Typickým příkladem je, 
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že doma upadnou, nemohou se zvednout a přivolat si pomoc. V této situaci je jim 

prostřednictvím tísňových hodinek a jejich SOS tlačítka přivolána pomoc.  

Město Přerov ve snaze finančně přiblížit tuto službu seniorům v Přerově zakoupilo tísňové 

hodinky a tuto službu tak zprostředkovalo již 22 seniorům. Uživatelé pak hradí pouze paušální 

poplatek. Hodinky pomáhají nejen na zmáčknutí tlačítka, ale umí i vyhodnotit pád nebo 

nepřiměřenou dobu „neaktivity“ seniora. Nehrozí tedy, že seniorovi v případě, že upadne nebo 

není schopen se zvednout z postele, nebude přivolána pomoc. Služba nepomáhá jen v krizových 

situacích, ale funguje i jako seniorská linka, kde si mohou senioři popovídat. Zvlášť v době 

zhoršené epidemiologické situace je tato služba velmi přínosná. Dalším benefitem je možnost 

neomezeného volání a příjmu hovorů od rodiny a přátel v rámci služby.  Zařízení má také GPS 

monitoring polohy pro zacílení pomoci, monitoruje aktivitu seniorů, a dokonce je možná 

i kontrola užívání léků. V neposlední řadě služba představuje ochranu před zloději za dveřmi, 

a poskytuje tak zásadní pomoc i v oblasti prevence kriminality. Služba je výtečným 

pomocníkem pro rodinné příslušníky seniora, kteří chtějí mít svého blízkého pod odborným 

dohledem.   

 

2. PROSENIORSKÉ AKTIVITY  

2.1 Proseniorské aktivity statutárního města Přerova 

Město Přerov je aktivním pořadatelem akcí určených pro širokou veřejnost seniorského věku. 

Největší seniorskou akcí je Senior symposium, které se v Přerově koná každoročně od roku 

2012 na začátku října, kdy se slaví Mezinárodní den seniorů. Jedná se o celodenní akci, 

jež v rámci dopoledního programu nabízí prezentaci služeb pro seniory a během odpolední části 

přináší sérii přednášek, besed a kulturních vystoupení. Tato akce je seniorskou veřejností velmi 

kladně hodnocena a v roce 2019 se jí zúčastnilo 600 seniorů. V roce 2020 město Přerov 

od uspořádání Senior sympozia ustoupilo z důvodu nepříznivé epidemiologické situace 

a nahradilo jej sérií menších akcí kulturního charakteru: Divadelní den, Hudební den 

a komentované prohlídky Muzea Komenského; na podzim plánovaná akce Seniorský biograf 

byla z důvodu koronavirové epidemie odložena na rok 2021. Město Přerov dále podpořilo účast 

svých občanů na akcích pořádaných Krajskou radou seniorů Olomouckého kraje, konkrétně na 

Sportovních hrách seniorů a Táborové škole v přírodě. Ve spolupráci s neziskovou organizací 

STP ČR Přerov pak byl pro seniory připraven jednodenní zájezd za krásami přírody a památek. 
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I v následujících letech bude město Přerov pokračovat v realizaci a podpoře kulturních, 

sportovních a společenských akcí pro seniory.  

Trendem komplexní sociální politiky je prohlubování mezigeneračního soužití. Příkladem 

dobré praxe je realizace pilotní akce nazvané Jdeme společně, během níž si účastníci všech 

generací užili jak poučnou procházku po vlastivědné stezce kolem přerovské Laguny, 

tak bohatý zábavný program v parku Michalov. 

V oblasti podpory mezigeneračního soužití město Přerov napomáhá rozvoji spolupráce 

mezi zařízeními pro seniory a přerovskými školami. Žáci místních mateřských i základních škol 

pravidelně navštěvují domy s pečovatelskou službou i domov pro seniory. Pořádají se pěvecká 

a taneční vystoupení i tematické velikonoční a vánoční besídky, což přispívá k prohlubování 

mezigeneračních vztahů a k realizaci procesu aktivizace seniorů. 

Město Přerov oceňuje životní a rodinná jubilea svých občanů. Organizace oslav významných 

životních událostí spoluobčanů seniorského věku je zajišťována Komisí pro občanské 

záležitosti Rady města Přerova ve spolupráci s Kanceláří primátora. Město Přerov organizuje 

ve třech termínech během roku „Setkání pětasedmdesátníků“. Občané, kteří v daném roce 

oslaví 75. narozeniny, jsou pozváni do Městského domu, kde společně si užijí občerstvení 

a kulturní program připravený ve spolupráci s přerovskými základními školami a obdrží 

gratulaci od zástupců města a dárkový balíček. V roce 2019 se setkání zúčastnilo 

295 pětasedmdesátiletých jubilantů. 

Další aktivitou je „Blahopřání jubilantům města Přerova“. Občané města Přerova a jeho 

místních částí, kteří slaví životní výročí 80, 85, 90 a 95 let, se mohou těšit ve svém domácím 

prostředí na osobní gratulaci zástupců města spojenou s předáním dárkového balíčku. 

Blahopřání provádí gratulanti z řad členů Komise pro občanské záležitosti, zastupitelů a členů 

místních výborů. Přerovanům, kteří se dožívají sto let a více, přeje primátor města nebo 

předseda Komise pro občanské záležitosti. Měsíčně je zorganizováno přibližně 40-60 gratulací. 

V roce 2020 byla setkání pětasedmdesátníků i osobní blahopřání zrušena z důvodu pandemie 

koronaviru. Jubilanti obdrželi dárkové balíčky s gratulací primátora města poštou. 

V neposlední řadě Komise pro občanské záležitosti organizačně zajišťuje „Zlaté a diamantové 

svatby“, tedy obřady pro manžele, kteří spolu prožili 50, respektive 60 let společného života 

a projeví zájem o obnovení manželského slibu. Každoročně se koná 6-9 obřadů jubilejní svatby. 
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Kulturní a informační služby, příspěvková organizace města Přerova, nabízí pravidelné filmové 

projekce nejen pro seniory v rámci cyklu Bio Senior, jenž umožňuje starším lidem zhlédnout 

filmy za snížené vstupné a v pohodlnou denní dobu. Na slevu mají nárok i senioři, kteří 

se rozhodnou využít průvodcovských služeb na prohlídkových okruzích městem. 

Nejoblíbenějším okruhem je prohlídka archeologické lokality v Předmostí, kam senioři často 

vyráží se svými vnoučaty. Pro převážně seniorské publikum jsou v Městském domě pravidelně 

pořádány Nedělní párty při dechovce. 

Sportoviště s.r.o., společnost ve vlastnictví statutárního města Přerova a správce městských 

sportovních zařízení, poskytuje dvakrát týdně seniorům plavání zdarma v plaveckém areálu. 

2.2 Proseniorské aktivity jiných subjektů ve městě 

Město Přerov také podporuje seniorské aktivity realizované neziskovými organizacemi 

a spolky. Řada přerovských organizací a spolků organizuje aktivity zaměřené primárně 

či alespoň sekundárně na občany pokročilejšího věku, ať už se jedná o výlety, PC kurzy 

a angličtinu pro seniory (Setkávání seniorů SPOLU), výlety, pobyty v termálních lázních, 

bowling či přednášky (STP), cvičení, sportovní akce a setkání (T. J. Sokol Přerov), klub 

pro seniory (Armáda spásy), virtuální univerzitu třetího věku a přednášky na různá témata 

(Městská knihovna v Přerově) a další.  

Charita Přerov v současné době realizuje projekt „Kvalitní život ve stáří“ zacílený na podporu 

zdravého životního stylu formou cvičení, vycházek a přednášek a mezigenerační projekt 

„Postavíme most“, který zve dvě generace – seniory a děti z Církevní mateřské školy v Přerově 

– ke společnému hraní, zábavným aktivitám a cvičení. 

2.3 Kluby důchodců  

Kluby důchodců působí ve městě Přerově a pěti místních částech (Čekyně, Dluhonice, Henčlov, 

Újezdec, Žeravice). Do konce roku 2020 byla činnost klubů koordinována organizací Sociální 

služby města Přerova, p.o.; od 1. 1. 2021 převezme záštitu nad kluby Odbor sociálních věcí 

a školství Magistrátu města Přerova, což umožní efektivnější koordinaci klubové činnosti. 

Náplní činnosti klubů je setkávání a aktivizace seniorů. Kluby organizují pro své členy 

vzdělávací, kulturní a společenské akce. Záměrem města pro následující období je nastavit 

organizaci aktivit tak, aby se jich mohli účastnit nejen členové klubů, ale všichni zájemci z řad 

široké seniorské veřejnosti, a zatraktivnit nabídku pořádaných akcí. Na provozu klubů 

důchodců se město Přerov bude finančně podílet. 
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3. BYDLENÍ – DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 

V Přerově je 8 domů s pečovatelskou službou (DPS), ve kterých se nachází celkem 308 bytů 

zvláštního určení. 

Žádost si mohou podat občané, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu 

nebo jsou plně invalidní (invalidita 3. stupně). U těchto osob lze vzhledem k jejich celkovému 

zdravotnímu stavu předpokládat ubývání soběstačnosti a zvyšující se potřebu pečovatelské 

služby. Podaná žádost je po provedení sociálního šetření bodově ohodnocena, je přitom 

zohledněn zdravotní stav žadatele, jeho současné bydlení nebo sociální a rodinná situace. 

Každoročně se uvolní a následně obsadí zhruba 25 bytů.   

Mezi hlavní výhody bydlení v DPS je nízké nájemné, bezbariérový přístup, dostupnost 

pečovatelské služby nebo komunita lidí s podobnými problémy, a hlavně pocit bezpečí 

díky možnosti přivolání pomoci v případě potřeby. 

 

4. MHD A SENIOR TAXI 

4.1 MHD 

Občané seniorského věku v hojné míře využívají městskou hromadnou dopravu. MHD 

na území města Přerova a místních částí je zajišťována jedenácti linkami MHD, které jsou 

obsluhovány nízkopodlažními autobusy, vybavenými nadstandardním počtem bezbariérových 

míst, klimatizací a přijímačem pro zrakově postižené spoluobčany. Město Přerov umožňuje 

občanům seniorského věku využít slevy na jízdném. Senioři ve věku 65+ mají nárok 

na zlevněné jízdné ve výši maximálně 25 % obyčejného jízdného (přičemž za jednotlivou 

jízdenku zaplatí 20 % plného jízdného). Senioři starší 70 let mohou uplatnit nárok na zlevněné 

roční jízdné „Senior Pas“ v ceně 100 Kč.  

Ve městě je 83 autobusových zastávek, umístěných strategicky v docházkové vzdálenosti 

od míst, která senioři navštěvují nebo kde žijí: domy s pečovatelskou službou, domov 

pro seniory, ostatní sociální služby, nemocnice, lékařské ordinace, supermarkety. I když 

se nová nástupní místa budují jen výjimečně, v roce 2018 město vyhovělo žádosti nájemců 

Domu s pečovatelskou službou v Předmostí a zřídilo pro větší komfort těchto seniorů novou 

zastávku v lepší docházkové vzdálenosti od DPS. O rok později prošla rekonstrukcí zastávka 

v Kabelíkově ulici v blízkosti Domova pro seniory a byla uzpůsobena tak, aby se cestujícím 

lépe nastupovalo a vystupovalo. 
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4.2 SENIOR TAXI 

Pro seniory, kteří nemohou nebo nechtějí využít MHD a potřebují se přepravit do přerovské 

nemocnice, k odborným a praktickým lékařům, na Českou poštu či na úřady, provozuje 

a financuje Statutární město Přerov ze svého rozpočtu službu SENIOR TAXI. Každá jízda je 

zpoplatněna částkou 20 Kč. V roce 2019 SENIOR TAXI realizovalo každý měsíc v průměru 

181 jízd; roce 2020 průměrný počet jízd klesl na 159, a to v důsledku pozastavení provozování 

služby během koronavirové pandemie. 

 

5. VZDĚLÁVÁNÍ 

V současné společnosti už neplatí, že vzdělávání je doménou mladých. Aktivní senioři mají 

zájem o dění ve světě kolem, udržují si rozhled a prohlubují své vědomosti v nejrůznějších 

oblastech v souladu s jejich koníčky a zájmy. I v pozdějších věku můžeme mluvit o potřebě 

a významu osobnostního rozvoje.  

V oblasti organizace vzdělávacích aktivit v Přerově má své nezastupitelné místo Městská 

knihovna v Přerově, příspěvková organizace města Přerova. Knihovna pro seniory zajišťuje 

kurzy Virtuální univerzity třetího věku, na které dochází pravidelně 48 studentů. Nově se senioři 

v knihovně budou moci zapojit do vzdělávacího projektu Senioři píší Wikipedii, v němž 

se budou podílet na vytváření otevřeného obsahu internetové encyklopedie na základě svých 

celoživotních zkušeností a znalostí. 

Městská knihovna také zabezpečuje pro veřejnost jakéhokoliv věku vzdělávací kurzy zaměřené 

na práci s výpočetní technikou a kurzy trénování paměti. Velké oblibě se u seniorů těší 

cestovatelské besedy, autorská čtení, besedy se spisovateli a přednášky na téma zdraví, 

zdravého životního stylu, psychologie, kultury, historie a umění. Senioři také mohou přijít 

na Čaj o páté a posedět v milé společnosti nad dobrým čajem a knižními novinkami. 

Aktivity vzdělávacího charakteru nabízejí i jiné instituce a spolky, sociálně-aktivizační služby 

pro seniory a kluby důchodců. Nicméně systém podpory celoživotního zájmového učení 

si do budoucna zasluhuje více pozornosti, poněvadž zájmové vzdělávání významně přispívá 

k prodlužování aktivního života seniorů a k posilování jejich nezávislosti. 
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6. BEZPEČÍ 

Osoby seniorského věku jsou ohroženy trestnou činností, ať už se jedná o krádeže, vydírání, 

loupeže či fyzické násilí. U stárnoucího člověka dochází k mnoha změnám, které často 

neumožňují dobrou orientaci v krizové situaci a snižují možnost předvídat nebezpečí. Patří mezi 

ně zhoršený zdravotní stav, omezená pohyblivost, snížená sebedůvěra či přehnaná důvěřivost. 

V oblasti prevence kriminality je klíčovým partnerem Odboru sociálních věcí a školství 

Městská policie Přerov, která zabezpečuje osvětovou činnost prostřednictvím preventivních 

programů se zaměřením na bezpečné chování a ochranu osob a majetku. Na seniorskou 

veřejnost cílí program Jak lze předcházet rizikovým situacím. Senioři se dozví, jak se chovat 

bezpečně doma i na ulici, jak se nestát obětí podvodu, co dělat v případě ohrožení nebo jak 

obstát v silničním provozu. Strážníci městské policie se pravidelně účastní výchovně-

vzdělávací akce Senior Symposium, kde seniorům poskytují poradenství i informační letáky. 

 Město Přerov spolupracuje s neziskovou organizací dTest, o.p.s V rámci této spolupráce město 

získalo informační příručky Jak nespadnout do pasti, Stovka triků obchodníků, Spotřebitelská 

práva v novém, Jak se vyznat v energetice, Jak se vyznat v telekomunikacích, Bezpečně 

na internetu atp. Příručky jsou seniorům distribuovány na proseniorských akcích, nebo si je 

zájemci mohou vyzvednout na oddělení obecní živnostenský úřad. 

Vedle ohrožení trestnou činností ze strany druhé osoby je seniorská populace ohrožena 

v domácím prostředí i náhlým zhoršením zdravotního stavu v důsledku nenadálé nevolnosti, 

úrazu či pádu. V takové situaci závisí život seniora často na rychlém přivolání pomoci, 

což může být problém zejména u osaměle žijících seniorů. Proto město Přerov zajišťuje pro své 

občany službu tísňové péče v podobě hodinek s SOS tlačítkem, které uživatelům dodávají 

pocit bezpečí a samostatnosti. Usnadnit řešení zdraví ohrožující situace pomáhají přerovským 

seniorům také Seniorské obálky, jež město Přerov mezi seniory zdarma distribuuje. Držitel 

obálky sem vyplní základní údaje o svých nemocech, lécích a alergiích. Obálku s potřebnými 

informacemi umístí na lednici nebo na vnitřní stranu vstupních dveří. V případě zásahu složek 

IZS obálka urychlí rozhodování o optimální pomoci. 

V měsíci květnu 2019 připravilo město Přerov v Městském domě pro seniory akci „Stárnout 

bezpečně“. Akce byla rozdělena do tří částí. 
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V první části byla seniorům poskytnuta informace o chystaném pilotním projektu města Přerova 

s bezplatnou výpůjčkou tísňových hodinek, které jim v případě nouze mohou zachránit život 

přivoláním okamžité pomoci. 

Ve druhé části byli senioři seznámeni s projektem Seniorská obálka. Její princip spočívá v tom, 

že senior si do předepsaného tiskopisu vyplní informace o zdravotním stavu, indikaci léků 

a kontakt na blízké osoby. Tento tiskopis vloží do plastové obálky s magnetem a obálku upevní 

na lednici nebo na vnitřní stranu vchodových dveří. V případě zásahu složek integrovaného 

záchranného systému mají záchranáři k dispozici komplexní informace pro systematickou 

pomoc. Garantem projektu Seniorská obálka je Ministerstvo práce a sociálních věcí České 

republiky. Město Přerov bylo prvním městem Olomouckého kraje, kde distribuce těchto obálek 

začala. 

Ve třetí závěrečné části se uskutečnila divadelní přednáška Senior bez nehod, kdy se senioři 

díky zábavným hereckým scénkám a instruktážním videím seznámili s problematikou 

bezpečnosti seniorů v rolích chodců, řidičů, cyklistů nebo cestujících MHD. 

V rámci programu prevence kriminality proběhlo v měsíci listopadu 2019 v přerovském kině 

Hvězda bezplatné komentované divadelní představení pro seniory s názvem „Víš, kdo volá?“. 

V několika ukázkách sehráli herci modelové situace, ve kterých se senioři mohli setkat 

s podvodníky nebo tzv. „šmejdy“. V představení vystoupili rovněž policisté, kteří seniorům 

poradili, jak se v takových situacích chovat, ale i to, jak takovým situacím předcházet. 

Další oblastí bezpečnosti, které se město Přerov věnovalo, je oblast cyklistiky. Senioři se 

z letáku zaměřujícího na tuto problematiku dozví, jaká je povinná výbava jízdního kola, jaká 

jsou pravidla na cyklostezce nebo na přejezdu cyklistů přes přechod pro chodce. 

 

V. DALŠÍ ZDROJE 

Při tvorbě strategických opatření vychází koncepce proseniorské politiky taktéž z dlouholeté 

a každodenní praxe pracovníků odboru sociálních věcí a školství, kteří pracují s cílovou 

skupinou senioři, pomáhají jí řešit složité životní situace v oblasti dávek, důchodů, parkovacích 

průkazů, bydlení, a podílejí se na organizaci akcí pro seniory. Dále koncepce čerpá z informací 

a zkušeností neziskových organizací, jejichž výstupy jsou zpracovávány v KPSS a při různých 

setkáních a kulatých stolech. 
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STRATEGICKÁ ČÁST KONCEPCE 

Stěžejní strategická část koncepce obsahuje pět základních cílů, které jsou dále rozpracovány 

do dílčích opatření: 

CÍL 1 ZDRAVÉ A AKTIVNÍ STÁRNUTÍ 

1.1 Podpora kulturních aktivit pro seniory realizovaných SMP 

1.2 Podpora vzdělávání ve stáří 

1.3 Podpora sportovních aktivit pro seniory realizovaných SMP 

1.4 Podpora činnosti a rozvoje klubů důchodců v místních částech 

1.5 Podpora záměru vybudování Klubu aktivních přerovských seniorů (KAPS) 

CÍL 2 PODPORA AKTIVIT V OBLASTI MEZIGENERAČNÍHO SOUŽITÍ 

2.1 Podpora realizace mezigenerační akce Jdeme společně 

2.2 Podpora realizace mezigenerační akce Znám dobře město Přerov 

2.3 Podpora realizace mezigenerační akce Vánoční městečko 

2.4 Podpora setkávání seniorů a dětí z MŠ a ZŠ  

2.5 Seniorské cestování s vnoučaty 

2.6 Podpora projektu Čtení s babičkou a dědou 

CÍL 3 PODPORA A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

3.1 Podpora stávajících registrovaných sociálních služeb pro seniory 

3.2 Podpora dostavby pavilonu G stávajícího Domova pro seniory 

3.3 Podpora záměru vybudování „ALZHEIMERCENTRA“ 

3.4 Podpora realizace služby SENIOR TAXI  

CÍL 4 OCHRANA A BEZPEČÍ SENIORŮ 

4.1 Seniorské tlačítko  

4.2 Seniorská obálka  

4.3 Osvětová činnost  

CÍL 5 PODPORA INFORMOVANOSTI 

5.1 Prezentace a propagace sociálních služeb  

5.2 Elektronická databáze a katalog sociálních služeb  

5.3 Koordinace proseniorských aktivit 
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Cíl 1 Zdravé a aktivní stárnutí  

 

Popis cíle: 
 

Pozitivní přístup k životu aktivizuje psychickou a fyzickou stránku osobnosti člověka. Aktivní 

stárnutí znamená být pozitivní, zajímat se o své zdraví, smysluplně trávit volný čas nebo také 

získávat nové informace. V souvislosti s aktivním stárnutím mluvíme zejména o přípravě 

na ukončení profesní kariéry a životě v důchodu, osvojení pozitivního přístupu k celoživotnímu 

vzdělávání, zapojení do kulturního života a pohybových aktivit či důležitosti pracovního 

uplatnění seniorů. Další úrovní strategie aktivního stárnutí je posílení mezigenerační solidarity, 

zvýšení povědomí veřejnosti o důležité roli starých lidí ve společnosti a možnosti čerpání 

z jejich životních zkušeností. V současné době, kdy v mnoha rodinách, a společnosti obecně, 

nefunguje mezigenerační solidarita, je důraz na roli prarodičů v rodině velmi důležitý.  

 

Opatření vedoucí k naplnění cíle: 
 

 

Opatření 1.1 Podpora kulturních aktivit pro seniory realizovaných 

statutárním městem Přerovem 

Popis opatření Statutární město Přerov se dlouhodobě věnuje organizaci kulturních 

akcí pro spoluobčany seniorského věku. Nejvýznamnější akcí 

co do rozsahu i tradice je Senior symposium. Mezi novější akce 

z oblasti kultury patří Divadelní den, Hudební den či Seniorský 

biograf. Město Přerov také zajišťuje oslavy jubilantů k významným 

životním a rodinným výročím. Akce kulturního charakteru 

organizují i příspěvkové organizace města. Patří mezi ně např. 

Nedělní párty v Městském domě. Oblíbené jsou zvýhodněné 

filmové projekce v rámci cyklu Bio Senior v Kině Hvězda. 

Záměrem statutárního města Přerova je zajištění, podpora 

a propagace seniorských kulturních aktivit. 
 

Aktivity k naplnění 

opatření 
• podpora realizace akcí Senior symposium, Hudební den, 

Divadelní den a Seniorský biograf 

• organizace oslav významných životních a rodinných výročí 

• podpora realizace kulturních akcí příspěvkových organizací 

• zvýhodněné filmové projekce v Bio Senior 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov a jeho příspěvkové organizace 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, evropské 

zdroje, ostatní zdroje 
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Opatření 1.2 Podpora vzdělávání ve stáří 

Popis opatření Město Přerov podporuje celoživotní zájmové učení, které přispívá 

k prodlužování aktivního života seniorů a k posilování jejich 

nezávislosti. Vzdělávání ve stáří, ať už formou univerzity třetího 

věku, či účasti na různorodých besedách a přednáškách, představuje 

jednu z cest k osobnostnímu rozvoji.  

Aktivity k naplnění 

opatření 
• zajištění kurzů Virtuální univerzity třetího věku v Městské 

knihovně 

• pořádání přednášek a besed v oblasti zdravého životního stylu, 

psychologie, přípravy na stáří či prevence onemocnění spjatých 

se stářím 

• pořádání vzdělávacích přednášek na různá témata (historie, 

umění, kultura, přírodní vědy)  

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov a jeho příspěvkové organizace 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, evropské 

zdroje, ostatní zdroje 

 

 

Opatření 1.3 Podpora sportovních aktivit pro seniory realizovaných 

statutárním městem Přerovem 

Popis opatření Statutární město Přerov bude podporovat realizaci sportovních 

a pohybových aktivit pro seniory. Bude také pokračovat v navázané 

spolupráci s Krajskou radou seniorů Olomouckého kraje v oblasti 

organizace akcí Sportovní hry seniorů a Táborová škola v přírodě 

pro seniory. Nadále bude zajištěno oblíbené zvýhodněné plavání 

pro seniory na přerovském bazénu.  

Aktivity k naplnění 

opatření 
• organizace akce Sportovní hry pro seniory 

• podpora účasti přerovských seniorů na akci Sportovní hry seniorů 

Olomouckého kraje 

• podpora vícedenního pobytu seniorů na Táborové škole v přírodě 

• zvýhodněné plavání pro seniory 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov a jeho příspěvkové organizace 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, evropské 

zdroje, ostatní zdroje 
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Opatření 1.4 Podpora činnosti a rozvoje klubů důchodců v místních částech 

Popis opatření V pěti místních částech města Přerova (Čekyně, Dluhonice, 

Henčlov, Újezdec, Žeravice) působí kluby důchodců jakožto místa 

umožňující setkávání a aktivizaci seniorů. Kluby organizují pro své 

členy vzdělávací, kulturní a společenské akce. Od roku 2021 je 

činnost klubů koordinována odborem sociálních věcí a školství. 

Záměrem pro příští období je zefektivnit organizaci klubové 

činnosti a přivést k účasti na akcích klubů i seniory, kteří nejsou 

jejich členy. 

Aktivity k naplnění 

opatření 
• pestřejší náplň klubové činnosti 

• zvýšení atraktivity klubů a větší informovanost seniorů o jejich 

činnosti 

• propojení komunikace klubů 

• zapojení klubů do aktivit města 

• finanční podpora klubových aktivit 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, kluby důchodců 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, evropské 

zdroje, ostatní zdroje 

Opatření 1.5 Podpora záměru vybudování Klubu aktivních přerovských 

seniorů (KAPS) 

Popis opatření Jedním z cílů v oblasti střednědobého plánování sociálních 

a navazujících služeb je vybudování multifunkčního centra, kde by 

se přerovští senioři mohli setkávat při společných volnočasových 

aktivitách. V rámci řešení záměru je s ohledem na předpokládaný 

počet zapojených seniorů největším problémem zajištění vhodných 

prostor pro tento projekt. 

Aktivity k naplnění 

opatření 
• hledání vhodných prostor  

• hledání finančních zdrojů   

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, evropské 

zdroje, ostatní zdroje 
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Cíl 2 Podpora aktivit v oblasti mezigeneračního soužití 

 

Popis cíle:  
 

Dnešní společnost je charakteristická odtržením světa mladých od světa seniorů. Společnost 

mladých žije v hektickém světě povinností, konzumu, rychlých informací a obtížně hledá čas 

na vnímání světa seniorů. Mnoho dětí nemá dostatek prostoru na trávení času se svými 

prarodiči. Nemají tak možnost zažít společné chvíle a pochopit jejich svět. V oblasti pracovního 

uplatnění seniorů není dostatečně využívána přidaná hodnota jejich životních zkušeností 

a bohaté praxe. Mnoho zaměstnavatelů dosud neumí přizpůsobit pracovní podmínky seniorům. 

V oblasti propojení generace mladých a seniorů je nutné podporovat aktivity zaměřené 

na vzájemné trávení volného času, sdílení vzpomínek nebo pochopení vzájemných životních 

potřeb a priorit. 

 

Opatření vedoucí k naplnění cíle: 

 

Opatření 2.1 Podpora realizace mezigenerační akce Jdeme společně 

Popis opatření Zábavně vzdělávací akce Jdeme společně se poprvé konala v roce 

2020. Akce provádí seniory i rodiny příjemným prostředím 

přerovské Laguny, kde účastníci řeší kvízy na naučné vlastivědné 

stezce, a organizuje pro ně zábavný doprovodný program v parku 

Michalov, spojený s prezentací sociálních služeb. 

Aktivity k naplnění 

opatření 
• podpora realizace akce Jdeme společně 

• zapojení poskytovatelů sociálních služeb 

• prezentace akce 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, poskytovatelé sociálních služeb 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, evropské 

zdroje, ostatní zdroje 
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Opatření 2.2 Podpora realizace mezigenerační akce Znám dobře město Přerov 

Popis opatření Nová mezigenerační akce zaměřená na řešení kvízů z oblasti 

znalostí o městě Přerově. Kvízy řeší senioři společně se svými dětmi 

či vnoučaty. Osamělí senioři mohou řešit kvízy s dětmi 

ze základních skol. Vítězné týmy obdrží poukaz na zajímavý 

společný dárek. 

Aktivity k naplnění 

opatření 
• zajištění organizace akce 

• zapojení základních škol 

• prezentace akce 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, evropské 

zdroje, ostatní zdroje 

 

Opatření 2.3 Podpora realizace mezigenerační akce Vánoční městečko 

Popis opatření Nová mezigenerační akce zaměřená na oslavu vánočních svátků. 

Akci budou připravovat společně senioři s dětmi z mateřských 

a základních škol. Senioři dětem přiblíží, jak se slavily vánoční 

svátky v době, kdy byli sami dětmi. Společně připraví výzdobu 

a zajistí kulturní program.  

Aktivity k naplnění 

opatření 
• zajištění organizace akce 

• zajištění prostor pro organizace akce 

• zapojení mateřských a základních škol 

• prezentace akce 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, evropské 

zdroje, ostatní zdroje 
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Opatření 2.4 Podpora setkávání seniorů a dětí z MŠ a ZŠ  

Popis opatření Děti z mateřských škol a základních škol pravidelně navštěvují 

domy s pečovatelskou službou i domov pro seniory, kam přinášejí 

nejen kulturní (zejména pěvecká a taneční) vystoupení, ale i radost, 

smích a zmírnění pocitu sociální izolace. Akce se těší oblibě 

u seniorů, posilují mezigenerační sounáležitost.  

Aktivity k naplnění 

opatření 

• podpora a koordinace těchto aktivit 

• zapojení mateřských a základních škol 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

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

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, evropské 

zdroje, ostatní zdroje 

 

 

Opatření 2.5 Seniorské cestování s vnoučaty 

Popis opatření Mezigenerační akce s velkým potenciálem v oblasti propojení 

generace seniorů a jejich vnoučat. Cílem akce je společné strávení 

času seniorů a vnoučat na dvoudenním výletě a utužení vztahu mezi 

dětmi a jejich prarodiči. Garantem této akce je Svaz tělesně 

postižených v České republice z.s. místní organizace Přerov. Akce 

se s ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci v září roku 

2020 nemohla uskutečnit; zaznamenala však velký zájem, a proto 

bude nadále podporována. 

Aktivity k naplnění 

opatření 

• podpora akce 

• propagace akce 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, Svaz tělesně postižených v České republice 

z.s. místní organizace Přerov. 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, evropské 

zdroje, ostatní zdroje 
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Opatření 2.6 Podpora projektu Čtení s babičkou a dědou 

Popis opatření Akce zaměřená na společné trávení času seniorů a dětí nad knihou, 

například v prostorách mateřských nebo základních škol 

a v družinách. Přínosem akce je nejen společně strávený čas, ale 

také povídání o knížce, o daném tématu, a posilování vztahu a lásky 

ke čtení. Na některých školách se podobná aktivita již dříve 

realizovala. 

Aktivity k naplnění 

opatření 

• podpora a koordinace těchto aktivit 

• zapojení mateřských a základních škol 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, evropské 

zdroje, ostatní zdroje 
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Cíl 3 Podpora a rozvoj sociálních služeb 

l 3 Podpora a rozvoj sociálních služeb 

Popis cíle:  

Současným trendem sociální politiky je větší míra podpory terénních sociálních služeb. Cílem 

je, aby senioři, kteří potřebují pomoc v oblasti péče o vlastní osobu nebo domácnost, mohli 

zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Mezi významné terénní služby patří 

pečovatelská služba, osobní asistence nebo denní stacionář. Vedle sociálních služeb je důležitou 

oblastí i řešení bytových podmínek seniorů. Město Přerov má ve svém bytovém fondu více než 

300 bytů zvláštního určení, které jsou dispozicí a zvýhodněným nájemným uzpůsobené životu 

seniorů. Pobytové služby přichází v úvahu až v případě, že terénní sociální služby již nedokáží 

pokrýt potřeby uživatele, nebo rodina již fyzicky či psychicky nezvládá péči o svého blízkého. 

V důsledku demografického stárnutí populace je vyvíjen tlak na zvýšení kapacity stávajících 

sociálních služeb. Problematika koordinace sociálních služeb, jejich místní dostupnosti 

a zajištění optimální kapacity poskytovaných služeb je v kompetenci aktérů střednědobého 

plánování sociálních služeb, do kterého jsou zapojeni zástupci zadavatele, poskytovatelů 

i uživatelů sociálních služeb.  

Neméně důležitá je oblast podpory pečujících osob, které jsou neopomenutelnou součástí 

systému sociální péče. Vedle zákonných institutů podpory pečujících osob je velmi důležitá 

osvětová činnost v oblasti pečovatelství, systému dávek sociální péče a sociálních služeb 

na místní úrovni. 

Opatření vedoucí k naplnění cíle: 

Opatření 3.1 Podpora stávajících registrovaných sociálních služeb pro seniory 

Popis opatření Na území města Přerova existuje stabilní síť poskytovatelů 

sociálních služeb, které významně zkvalitňují život seniorům.  

Důležitou službou je domov pro seniory a domov se zvláštním 

režimem, které disponují celkem 82 lůžky. Aktuálním trendem je 

podpora terénních služeb, jež umožní setrvat seniorům co nejdéle 

v přirozeném prostředí. Mezi tyto služby patří pečovatelská služba 

a osobní asistence. Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány 

za účelem aktivizace a eliminace sociálního vyloučení. Záměrem 

města Přerova je zachování, rozvoj a mapování dostupnosti 

sociálních služeb. 

Aktivity k naplnění 

opatření 

• podpora rozvoje sociálních služeb v souladu s opatřeními 

obsaženými ve strategických dokumentech KPSS 

• finanční podpora sociálních služeb prostřednictvím Dotačního 

programu města Přerova 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, poskytovatelé sociálních služeb 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, evropské 

zdroje, ostatní zdroje 
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Opatření 3.2 Podpora dostavby pavilonu G stávajícího Domova pro seniory 

Popis opatření Kapacita domova pro seniory v Přerově se současnými 40 lůžky 

je na město s téměř 43 tis. obyvatel dlouhodobě nedostatečná. 

Přerovští občané musí proto využívat domovy pro seniory v okolí 

města. V souvislosti s potřebou navýšení kapacity služby byl orgány 

města schválen investiční záměr přípravy akce Dostavba domova 

pro seniory - pavilon G a byla zpracována projektová dokumentace. 

S ohledem na celkové náklady akce je realizace akce podmíněna 

přiznáním finanční dotace z veřejných, resp. evropských zdrojů. 

V rámci nového pavilonu G by měla vzniknout také kapacita 

pro pobytovou odlehčovací službu, která je poptávaná pečujícími 

osobami. 

Aktivity k naplnění 

opatření 
• podpora realizace záměru dostavby pavilonu G stávajícího 

domova pro seniory 

• hledání finančních zdrojů pro realizaci záměru  

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, evropské 

zdroje, ostatní zdroje 

 

Opatření 3.3 Podpora záměru vybudování „ALZHEIMERCENTRA“ 

Popis opatření Aktuální kapacita pobytové sociální služby domov se zvláštním 

režimem na území města Přerova není s ohledem na zvyšující 

se počet seniorů trpících demencí dostatečná. V rámci péče 

o seniory s demencí je podporován záměr vybudování 

Alzheimercentra v budově bývalého Chemoprojektu. Zařízení 

nabídne nezanedbatelnou kapacitu cca 100 lůžek. 

Aktivity k naplnění 

opatření 
• podpora záměru 

• spolupráce s poskytovatelem v rámci střednědobého plánování 

sociálních služeb 
 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, poskytovatel služby Alzheimercentra   

Finanční zdroje Statutární město Přerov, veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní 

zdroje 
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Opatření 3.4 Podpora realizace služby SENIOR TAXI  

Popis opatření Město Přerov provozuje službu SENIOR TAXI pro osoby starší 

65 let. Senioři se vozidlem Senior Taxi mohou nechat pohodlně 

přepravit za poplatek 20 Kč na úřady, k lékaři či do nemocnice. 

Službu je nutné si předem telefonicky nebo osobně objednat.  

Zpětná vazba od uživatelů je pozitivní, čemuž nasvědčuje i naplněná 

kapacita objednávek. 

Aktivity k naplnění 

opatření 
• organizační, personální a finanční zajištění služby 

• propagace služby 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, evropské 

zdroje, ostatní zdroje 
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Popis cíle:  

Především senioři ve vysokém věku patří s ohledem na zdravotní indispozice, osamělost 

a neznalost v oblasti informačních a komunikačních technologií mezi skupinu obyvatel, která 

je výrazně ohrožena krizovými situacemi a jejich neefektivním řešením. Osamělí senioři 

si mnohdy neumí přivolat adekvátní pomoc v případě zdravotních potíží či útoku ze strany 

různých podvodníků. 

Senioři jsou často oběti majetkové trestné činnosti a fyzického násilí. Bezbrannosti seniorů 

a jejich důvěřivosti využívají pachatelé podvodných promo akcí, podomní prodejci energií, 

ale někdy také rodina, z jejíž strany čelí psychickému a fyzickému násilí. S ohledem 

na demografické stárnutí obyvatel se tato problematika týká stále většího počtu občanů. 

V tomto ohledu je velmi důležitá prevence, a to průřezově všemi věkovými kategoriemi. 

Ochrana seniorů v případě řešení krizových situací a jejich ochrana před sociálně patologickým 

jednáním je zahrnuta do komplexu realizovaných proseniorských aktivit na území města 

Přerova. Důležité je koordinované zapojení všech aktérů působících v dané oblasti a nastavení 

systému preventivních opatření. 

 

Opatření vedoucí k naplnění cíle: 

 

Opatření 4.1 Seniorské tlačítko  

Popis opatření Město Přerov navázalo v roce 2019 spolupráci se subjektem Linnet 

eu, který provozuje registrovanou sociální službu tísňová péče. 

Statutární město Přerov zajišťuje nákup tísňových hodinek a v rámci 

spolupráce s poskytovatelem řeší zprostředkování služby a servis. 

Služba prostřednictvím tísňových hodinek umožňuje rychlé 

přivolání pomoci v případě krizové situace. Zpětná vazba 

od uživatelů je pozitivní, hodinky již pomohly uživatelům přivolat 

pomoc v krizové situaci.  

Aktivity k naplnění 

opatření 
• pokračování ve spolupráci s poskytovatelem 

• evaluace služby 

• propagace služby 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, Linnet eu 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, evropské 

zdroje, ostatní zdroje 

 

Cíl 4 Ochrana a bezpečí seniorů 
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Opatření 4.2 Seniorská obálka  

Popis opatření Město Přerov se v roce 2019 zapojilo do projektu Seniorská obálka. 

Jedná se o projekt, jehož cílem je zajištění rychlé pomoci v situaci 

tísně a ohrožení života a zdraví. Projekt je určený zejména 

pro osaměle žijící seniory, ke kterým v případě zdravotní 

indispozice dorazí složky integrovaného záchranného systému 

a není zde nikdo, kdo by záchranáře rychle informoval o svých 

nemocech a užívaných lécích indisponovaného seniora. Potřebné 

informace naleznou záchranáři na speciální kartě, do které senioři 

vyplní základní údaje o svých nemocech, lécích, alergiích, a uvedou 

kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře. Karta je umístěna 

na viditelném místě v domácnosti, a to na dveřích lednice nebo 

vnitřní straně vchodových dveří.  

Aktivity k naplnění 

opatření 

• pokračování v projektu 

• propagace služby 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, evropské 

zdroje, ostatní zdroje 

 

Opatření 4.3 Osvětová činnost  

Popis opatření Důležitým opatřením v oblasti prevence před kriminální činností 

páchanou na seniorech je osvětová činnost zaměřená zejména 

na oblasti: 

- zabezpečení majetku 

- nekalé obchodní praktiky 

- psychické a fyzické násilí 

Senioři se často stydí svěřit se svými problémy a neví, kam se mají 

s konkrétní záležitostí obrátit. Další úrovní ochrany seniorů 

v případech sociálně patologického jednání je tedy zajištění 

informovanosti seniorů o pomáhajících subjektech. Osvětová 

a preventivní činnost by měla být nedílnou součástí péče o seniory. 

Aktivity k naplnění 

opatření 

• koordinace osvětové činnosti 

• přednášky v oblasti prevence  

• zajištění informovanosti 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, Městská policie Přerov, ostatní dotčené 

subjekty 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, evropské 

zdroje, ostatní zdroje 
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Popis cíle: 

Velmi důležitým prvkem v oblasti pomoci a péče o jakoukoliv cílovou skupinu je zajištění 

efektivní informovanosti o službách, pomáhajících organizacích či realizovaných akcích. 

Senioři, zvlášť v pokročilém věku, jsou specifickou skupinou v oblasti způsobu přijímání 

a zpracování informací. Ve velké záplavě informací se senioři mnohdy ztrácí a prohlubuje 

se tak jejich pocit bezradnosti.  

V oblasti informovanosti o sociálních službách je vhodné využít nejen elektronickou formu – 

webové stránky města a poskytovatelů sociálních služeb, ale hlavně osobní a tištěnou formu.  

Kladný ohlas zaznamenáváme při osobní prezentaci poskytovatelů sociálních služeb 

na proseniorských akcích, kdy se senioři mohou osobně doptat na informace, které je zajímají. 

Důležitou formou jsou také tištěné letáčky s popisem služby a kontaktem. 

Nedílnou součástí realizace proseniorských aktivit je informovanost obyvatel o připravovaných 

akcích, a to formou zprávy v tisku nebo na webových stránkách města, prostřednictvím 

sociálních sítí, výlepem plakátů apod. Důležitá je také informovanost o již realizovaných 

akcích.  

S ohledem na specifika seniorského věku a potřebu cílené informovanosti je vhodným 

konceptem pozice koordinátora seniorských aktivit, který spolupracuje s jednotlivými subjekty 

poskytujícími služby a návazné aktivity pro seniory, shromažďuje potřebné informace 

a koordinuje jejich poskytování spolupracujícím subjektům. 

Opatření vedoucí k naplnění cíle: 

 

Opatření 5.1 Prezentace a propagace sociálních služeb  

Popis opatření Statutární město Přerov realizuje akce zaměřené na osobní 

prezentaci poskytovatelů sociálních služeb, např. Den sociální 

práce, Týden sociální práce. Občané zde mohou osobně získat 

informace o daných službách a obdrží také potřebné tištěné 

podklady. V oblasti seniorské populace je tato osobní forma velmi 

vítaná. Osobní prezentace poskytovatelů sociálních služeb je 

součástí různých proseniorských akcí, např. Jdeme společně.  

Aktivity k naplnění 

opatření 
• organizace akcí zaměřených na prezentaci poskytovatelů 

sociálních služeb 

• zajištění propagace poskytovatelů sociálních služeb 

na proseniorských akcích 

• aktualizace a distribuce tištěných letáků  
Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, poskytovatelé sociálních služeb 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, evropské 

zdroje, ostatní zdroje 

Cíl 5 Podpora informovanosti 
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Opatření 5.2 Elektronická databáze a katalog sociálních služeb  

Popis opatření Město Přerov v roce 2019 zahájilo v oblasti plánování sociálních 

služeb spolupráci se subjektem Centrum pro komunitní práci 

východní Morava. Významnou klíčovou aktivitou projektu je 

vytvoření elektronické databáze a katalogu sociálních služeb. Jedná 

se o další přínosnou aktivitu v oblasti zvýšení informovanosti 

v oblasti sociálních a návazných služeb. 

Aktivity k naplnění 

opatření 
• podpora a koordinace projektu 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, Centrum pro komunitní práci východní 

Morava 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, evropské 

zdroje, ostatní zdroje 

 

 

Opatření 5.3 Koordinace proseniorských aktivit 

Popis opatření Koordinátor seniorských aktivit je pilotně zřízená pozice na Odboru 

sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova. Koordinátor 

spolupracuje se všemi dotčenými subjekty, shromažďuje informace 

o realizovaných aktivitách a zajišťuje informovanost o všech akcích 

na jednom místě.  Další oblastí působnosti je koordinace činnosti 

klubů důchodců v místních částech a navázání spolupráce s dalšími 

neformálními spolky. Kluby důchodců jsou důležitým nástrojem 

v oblasti aktivizace seniorů. 
 

Aktivity k naplnění 

opatření 
• podpora a rozvoj projektu koordinátora seniorských aktivit 

• koordinace klubů důchodců  

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, evropské 

zdroje, ostatní zdroje 
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ZÁVĚR 

Historicky první Koncepce proseniorské politiky statutárního města Přerova pro období 2021-

2024 představuje významný rozvojový dokument, který přispívá ke zlepšování podmínek 

pro kvalitní a důstojný život seniorů ve městě Přerově. Jednotlivá strategická opatření této 

koncepce pomohou rozvinout potenciál již realizovaných, tradičních a osvědčených projektů, 

akcí a služeb pro seniory, a zároveň zajistí podporu nových proseniorských aktivit. 

Při naplňování cílů a opatření bude využito efektivní spolupráce všech aktérů proseniorské 

politiky. 
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Seznam zkratek: 

ČSÚ  Český statistický úřad 

DPS   domy s pečovatelskou službou 

KPSS  komunitní plánování sociálních služeb 

IZS   Integrovaný záchranný systém 

MHD  městská hromadná doprava  

MMPr   Magistrát města Přerova 

MŠ a ZŠ mateřské a základní školy 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

SMP   statutární město Přerov 

SSMP   Sociální služby města Přerova 

STP   Svaz tělesně postižených 

 

 

 

 

 

 

Legenda k fotografiím na titulní a závěrečné straně: 

1. domov pro seniory, SSMP, p.o. 

2. přerovské týmy na Sportovních hrách seniorů Olomouckého kraje (2020) 

3. mezigenerační projekt Postavíme most, Setkávání seniorů Spolu, Charita Přerov (2020)  

4. výchovně-vzdělávací akce Senior Symposium (2017) 

5. mezigenerační akce Jdeme společně (2020) 

6. komentované prohlídky v Muzeu Komenského Do muzea za poznáním (2020) 

7. pečovatelská služba, SSMP, p.o. 

8. Hurá na výlet, Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Přerov (2020) 
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