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ZÁPIS 
 

z online jednání Řídící skupiny 
 

v rámci projektu: „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb 

 na Přerovsku“ 
 

- dne 9. března 2021 - 

Program: 

1. Analýza sociální situace na Přerovsku 

2. Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb na Přerovsku,  

Letáček Síť pomoci 

3. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (SPRSS) 

4. Strategická část SPRSS 

5. Příští jednání 

 
 

Ad 1. 

Koordinátorka projektu informovala přítomné o stavu Analýzy sociální situace. Ke dnešnímu 

dni jsou zhotoveny: 

• Sociodemografická analýza 

• Analýza finančních zdrojů     

• Analýza poskytovatelů sociální služeb  

 

Analýzy finančních zdrojů a poskytovatelů sociálních služeb se zúčastnili všichni registrovaní 

poskytovatelé na Přerovsku s výjimkou poskytovatelů: 

Centrum Dominika Kokory, p.o. 

Domov Na zámečku Rokytnice, p.o. 

 

V tvorbě je Analýza potřeb uživatelů, na kterou se úspěšně vysbíralo 523 dotazníků. Zhotovena 

bude do konce měsíce března. Po jejím zhotovení budou všechny analýzy rozeslány dotčeným 

poskytovatelům, aby překontrolovali údaje za své služby. 

 

Ad 2. 

Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb, spolu s Letáčkem Síť pomoci, byl 

rozeslán jednotlivým dotčeným poskytovatelům k závěrečné kontrole. Zpětnou vazbu zasílali 

do 8. března 2021. Koordinátorka projektu následně katalog i letáček upraví dle požadavků.  

Na konci března zašle Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb grafikovi,  

na kterého byl vytvořen průzkum trhu. Grafiku katalogu bude zpracovávat JT Grafické studio.  
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Ad 3. 

Členové Řídící skupiny byli informováni o postupech přípravy Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb na Přerovsku 2022-2024. 

1. Přípravná část  

2. Analytická část 

3. Strategická část  

4. Implementační část 

V dalším bodu jednání se věnovali Strategické části. 

 

Ad 4. 

Koordinátorka projektu seskupila podklady z pracovních skupin a předala informace Řídící 

skupině. Jednalo se o: 

1. Vize SPRSS  

2. Priority SPRSS 

3. Cíle SPRSS  

4. Opatření SPRSS 
 

 

Přílohou zápisu č. 1 jsou odsouhlasené body č. 1, 2, 3 a 4.  

 

Ad 5. 

Informace z diskuze: 

• Paní ředitelka Charity Přerov a Charity Kojetín, Mgr. Alena Pizúrová, informovala  

o plánu nabízet na Přerovsku od roku 2022 terénní odlehčovací službu, která bude mít 

návaznost na paliativní péči a ulehčí pečujícím osobám. Dále informovala o zájmu  

o možném zřízení nové sociální služby – Noclehárna. Nyní je v řešení možný odkup 

vyhovujících prostorů – budovy. Jednání probíhá mezi Charitou Přerov a městem 

Přerovem.  

 
 

Ad 6. 
 

O termínu příštího jednání budou členové Řídící skupiny včas informováni. 

 

 

Zapsala: Koordinátorka projektu 
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Příloha č. 1 

 

 

Vize: 

„Cílem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, je zajistit na Přerovsku dostupnou, 

provázanou a širokou síť sociálních a návazných služeb pro všechny občany, kteří se ocitli  

v nepříznivé sociální situaci nebo jsou touto situací ohroženi.“ 

 

Priority: 

0. Průřezové priority 

1. Rodina, děti a mládež 

2. Osoby se zdravotním postižením 

3. Senioři 

4. Osoby ohrožené sociálním vyloučením a etnické menšiny 

 

0. Průřezové priority 

 

0.1 Podpora procesu plánování sociálních služeb 

0.1.1 Zachování kontinuity procesu plánování sociálních služeb 

0.1.2 Rozvoj a upevnění spolupráce v rámci plánování sociálních služeb  

s poskytovateli v ORP Přerov 

0.1.3 Zapojování uživatelů do procesu plánování sociálních služeb 
 

0.2 Podpora aktivit zaměřených na propagaci sociálních služeb 

0.2.1 Vyhodnocení dosavadní praxe v oblasti propagace sociálních služeb   

0.2.2 Podpora propagace sociálních služeb 

0.2.3 Průběžná aktualizace informačního portálu sociálních služeb 

0.2.4 Průběžná aktualizace online katalogu poskytovatelů sociálních služeb 

0.2.5 Průběžná aktualizace letáčku Síť pomoci 
 

0.3 Podpora spolupráce s Mikroregiony a MAS na území Přerovska 

0.3.1 Definování potřeb v oblasti sociální jednotlivých mikroregionů a MAS na území  

ORP Přerov  

0.3.2 Nastavení formy spolupráce s mikroregiony a MAS 

0.3.3 Posílení informovanosti mikroregionů a MAS 
 

0.4 Rozvoj dobrovolnických aktivit 

0.4.1 Rozvoj dobrovolnické činnosti v oblasti sociálních služeb  

a návazných aktivitách 

 

1. Rodina, děti a mládež 
 

 

1.1 Zachování a rozvoj stávajících registrovaných sociálních služeb 

1.2 Podpora terénních sociálních služeb 

1.3 Podpora a rozvoj návazných služeb a aktivit pro rodiny, děti a mládež 
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2. Osoby se zdravotním postižením 

 

2.1 Zachování a rozvoj stávajících registrovaných sociálních služeb 

2.1.1 Zachování a rozvoj osobní asistence – Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním 

postižením přerovského regionu z.s. 

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

2.1.3 Zachování a rozvoj osobní asistence – VČELKA sociální služby o.p.s. 

2.1.4 Zachování a rozvoj denního stacionáře – Sociální služby města Přerova, p.o. 

2.1.5 Zachování a rozvoj denního stacionáře – Spolusetkávání Přerov, z.ú 

2.1.6 Zachování a rozvoj centra denních služeb – Jsme tady, o.p.s. 

2.1.7 Zachování a rozvoj centra denních služeb – Charita Kojetín 

2.1.8 Zachování a rozvoj sociálně terapeutických dílen – Sdružení MOST K ŽIVOTU, z s. 

2.1.9 Zachování a rozvoj sociální rehabilitace – Sdružení MOST K ŽIVOTU, z. s. 

2.1.10 Zachování a rozvoj sociální rehabilitace – Duševní zdraví, o.p.s. 

2.1.11 Zachování a rozvoj sociální rehabilitace - TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. 

2.1.12 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – Sjednocená organizace 

nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek 

2.1.13 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – Sociální služby města Přerova, 

p.o. 

2.1.14 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – Svaz neslyšících  

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

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

postižením – TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. 

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

postižením – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek 

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

postižením – VČELKA sociální služby o.p.s. 

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

2.1.19 Zachování a rozvoj odlehčovacích služeb – Charita Kojetín 

2.1.20 Podpora ostatních registrovaných sociálních služeb pro cílovou skupinu osoby  

se zdravotním postižením působících v rámci správního obvodu ORP Přerov 
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2.2 Podpora vzniku nových sociálních služeb 

2.2.1 Podpora záměru vzniku nové sociální služby – chráněné bydlení 

 

2.3 Podpora a rozvoj návazných služeb a aktivit pro osoby se zdravotním postižením 

2.3.1 Podpora ostatních nestátních neziskových organizací poskytujících pomoc a služby  

pro osoby se zdravotním postižením 

2.3.2 Podpora projektu Euroklíč 

2.3.3 Podpora záměru vzniku projektu SPOLUBYT 

 

Ve SPRSS bude doplněn přehled opatření ostatních cílových skupin, které mají přesah 

do cílové skupiny osoby se zdravotním postižením. 

  



 
 
 
    
 

 

 

 Projekt: „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb na Přerovsku“,  

reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015234.                                                                                                                        

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního 

rozpočtu ČR. 

 

3. Senioři 

3.1 Zachování a rozvoj stávajících registrovaných sociálních služeb 

3.1.1 Zachování, rozvoj a navýšení kapacity domova pro seniory – Sociální služby města 

Přerova, p.o. 

3.1.2 Zachování, rozvoj a navýšení kapacity domova se zvláštním režimem – Sociální služby 

města Přerova, p.o 

3.1.3 Zachování a rozvoj pečovatelské služby – Sociální služby města Přerova, p.o. 

3.1.4 Zachování a rozvoj pečovatelské služby – Charita Přerov 

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

3.1.6 Zachování a rozvoj pečovatelské služby – VČELKA sociální služby o.p.s.  

3.1.7 Zachování a rozvoj denního stacionáře – Sociální služby města Přerova, p.o. 

3.1.8 Zachování a rozvoj centra denních služeb – Charita Kojetín 

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

postižením – Charita Přerov 

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

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

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

postižením – VČELKA sociální služby o.p.s. 

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

3.1.13 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství v Poradně pro seniory  

– Centrum sociálních služeb Kojetín, p.o. 

3.1.14 Zachování a rozvoj odlehčovacích služeb – Charita Kojetín  

3.1.15 Podpora ostatních registrovaných sociálních služeb pro cílovou skupinu senioři 

působících v rámci správního obvodu ORP Přerov 

 

3.2 Podpora vzniku nových sociálních služeb 

3.2.1 Podpora záměru vzniku nového zařízení pro poskytování služby domov se zvláštním 

režimem ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o s.s., ve znění pozdějších předpisů  

3.2.2 Podpora záměru dostavby pavilonu G stávajícího Domova pro seniory v Přerově  

a zřízení pobytové odlehčovací služby  

 

3.3 Podpora a rozvoj návazných služeb a aktivit pro seniory 

3.3.1 Podpora ostatních neziskových organizací poskytujících pomoc a služby pro seniory 

3.3.2 Podpora preventivních a vzdělávacích aktivit  

3.3.3 Zachování a rozvoj služby Senior taxi v Přerově 

3.3.4 Podpora paliativní a hospicové péče  

3.3.5 Podpora záměru vybudování Klubu aktivních přerovských seniorů (KAPS) 

3.3.6 Podpora osob pečujících o blízkou osobu 

Ve SPRSS bude doplněn přehled opatření ostatních cílových skupin, které mají přesah 

do cílové skupiny senioři. 
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4. Osoby ohrožené sociálním vyloučením a etnické menšiny 

4.1 Zachování a rozvoj stávajících registrovaných sociálních služeb 

4.1.1 Zachování a rozvoj terénních programů – KAPPA-HELP, z.s. 

4.1.2 Zachování a rozvoj terénních programů – Člověk v tísni, o.p.s. 

4.1.3 Zachování a rozvoj kontaktního centra – KAPPA-HELP, z.s. 

4.1.4 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – KAPPA-HELP, z.s. 

4.1.5 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – Charita Přerov 

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

příspěvková organizace – Poradna pro rodinu Přerov 

4.1.7 Zachování a rozvoj nízkoprahového denního centra – Charita Přerov 

4.1.8 Podpora ostatních registrovaných sociálních služeb pro cílovou osoby ohrožené 

sociálním vyloučením a etnické menšiny působících v rámci správního obvodu ORP Přerov 

 

4.2 Podpora vzniku nových sociálních služeb 

4.2.1 Podpora záměru vzniku nové sociální služby Noclehárna 

 

4.3 Podpora a rozvoj návazných služeb aktivit pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

a etnické menšiny  

4.3.1 Podpora projektů realizovaných v rámci prevence kriminality 

4.3.2 Zachování a podpora projektu Tréninkové bydlení a Krizové bydlení 

4.3.3 Podpora a rozvoj komunitní práce  

4.3.4 Podpora realizace a rozvoje projektu Iglou 

4.2.5 Podpora a rozvoj projektů a aktivit pro etnické menšiny 

4.2.6 Podpora tvorby koncepčních řešení sociálního začleňování 

 

Ve SPRSS bude doplněn přehled opatření ostatních cílových skupin, které mají přesah 

do cílové skupiny osoby ohrožené sociálním vyloučením a etnické menšiny. 


