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Úvod 

Tato závěrečná zpráva předkládá výsledky analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb působících na 

Přerovsku. Byla zpracována jako součást projektu „Aktualizace procesu komunitního plánování 

sociálních služeb (KPSS) na Přerovsku“, který realizuje Centrum pro komunitní práci východní Morava 

s partnerem projektu, městem Přerovem. 

 

Jedná se o jednu ze čtyř analýz, které byly v letech 2020 a 2021 zpracovány pro potřeby komunitního 

plánování sociálních služeb na Přerovsku: 

• Sociodemografická analýza: Shrnuje nejdůležitější statistická data o obyvatelstvu s důrazem 

na problematiku sociálních služeb a cílové skupiny projektu komunitního plánování sociálních 

služeb. 

• Analýza poskytovatelů sociálních služeb: Shrnuje tvrdá data o sociálních službách působících 

na Přerovsku. Zjišťuje ale rovněž názory samotných poskytovatelů na problémy, se kterými  

se jejich služby a klienti potýkají, a na směrování dalšího vývoje sociálních služeb. 

• Analýza zdrojů: Shrnuje údaje o příjmech, výdajích a jejich vývoji za jednotlivé poskytovatele 

a sociální služby  

• Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb: Zaměřuje se na názory klientů sociálních služeb. 

Jejich zkušenosti se sociálními službami i v životě mimo ně. A možnosti dalšího rozvoje služeb 

z pohledu klientů.  

 

Cílem všech těchto analýz je získat informace o stavu a nedostatcích sociálních služeb na Přerovsku. 

Které budou sloužit jako podklad pro rozhodování jednotlivých pracovních skupin v projektu 

komunitního plánování sociálních služeb na Přerovsku a k sestavení komunitního plánu. 
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Poznámky k metodice průzkumu 

Tato analýza vychází z dotazníkového šetření, které bylo provedeno mezi uživateli všech sociálních 

služeb působících na Přerovsku.   

Byly osloveny stejné služby, které jsou zahrnuty v analýze poskytovatelů. Celkově bylo tedy osloveno 

25 poskytovatelů, kteří dohromady zajišťují 69 sociálních služeb. A byli požádáni, aby svým klientům 

doručily dotazníky k vyplnění a ty následně vybrali a předali k vyhodnocení.  

Na Přerovsku působí poměrně velké množství sociálních služeb a některé z nich mají vysoký počet 

klientů. Dotazníky nebyly tedy předány všem klientům, kvůli přílišné náročnosti pro poskytovatele  

a náročnosti zpracování takového množství dat.  

Byl proto stanoven strop na počet dotazníků za službu. Poskytovatelé s větším množstvím klientů 

měli získat 20 vyplněných dotazníků z každé své služby. U menších služeb, které mají méně klientů, 

pak tolik dotazníků, kolik se jim podaří získat. Vyplnění dotazníků bylo pro klienty pochopitelně 

dobrovolné. Vzhledem k tomu, že se jedná o analýzu pro potřeby Přerovska, dotazníky neměly být 

dávány všem klientů, ale jen těm, kteří pochází přímo z Přerovska. Klienti nepocházející z regionu by 

sice mohli hodnotit dané služby, ale nemohli by se vyjádřit k situaci v regionu a jeho obcích, což tato 

analýza rovněž sleduje. Proto jsou tito klienti z dotazování vyjmuti.  

Ne všechny služby ale dodaly vyplněné dotazníky. Mohlo to být dáno i nízkým počtem klientů 

z regionu, jejich horší dostupností, ochotou vyplňovat dotazník nebo situací kolem epidemie 

koronaviru. V následující tabulce je přehled všech oslovených poskytovatelů a sociálních služeb.  

A rovněž počet dotazníků, které byly v jednotlivých službách vyplněny. Služby, které žádný dotazník 

nedodaly, v analýze dále již nijak nefigurují.  

V této zprávě jsou výsledky souhrnně za všechny klienty, ale i za jednotlivé služby. U výsledků  

za jednotlivé služby je potřeba vzít v úvahu, že tam, kde dotazník vyplnilo minimum klientů, nelze 

takové výsledky brát jako směrodatné pro hodnocení dané služby. U služeb, ze kterých je větší 

množství dotazníků, ale mohou přinést užitečné závěry o daných službách.  
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Přehled sociálních služeb zapojených do průzkumu 

Poskytovatel/Služba identifikátor 
Počet 

odevzdaných 
dotazníků 

Alfa handicap 

Osobní asistence 3864515 7 

Armáda spásy v České republice 

Azylové domy 2904155 12 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 7160479  

AUDIOHELP 

Sociální rehabilitace 9541436 11 

Centrum Dominika Kokory 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 8995153  

Domovy pro seniory 5852897  

Chráněné bydlení 4903592  

Centrum sociálních služeb Kojetín 

Odborné sociální poradenství 6973849 20 

Pečovatelská služba 6971263 20 

Člověk v tísni 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 9402652 15 

Terénní programy 8373997 21 

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova 

Domovy pro seniory 8921686 20 

Domov Na zámečku Rokytnice 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 8979469  

Domovy pro seniory 8907426  

Domov pro seniory Radkova Lhota 

Domovy pro seniory 2773816 20 

Domovy se zvláštním režimem 8409320 20 

Domov pro seniory Tovačov 

Domovy pro seniory 2172521  

Domovy se zvláštním režimem 4075543  

Duševní zdraví 

Sociální rehabilitace 4183576 19 

Charita Kojetín 

Azylové domy 7208108 4 

Centra denních služeb 7448197 15 

Odlehčovací služby 5002562 4 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2320245 20 

Charita Přerov 

Nízkoprahová denní centra 3793136 19 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 8067654 9 

Odborné sociální poradenství 8311953 20 

Pečovatelská služba 7245387 40 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 6011965 12 
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Poskytovatel/Služba identifikátor 
Počet 

odevzdaných 
dotazníků 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

5436194 20 

Jsme tady 

Centra denních služeb 5002960 5 

KAPPA-HELP 

Kontaktní centra 9567487 5 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2932606 10 

Odborné sociální poradenství 4614010 19 

Terénní programy 1403846 1 

Městys Brodek u Přerova 

Pečovatelská služba 8717119 20 

Obec Čechy 

Pečovatelská služba 6694421 10 

Obec Troubky 

Pečovatelská služba 6768700 18 

Sdružení MOST K ŽIVOTU 

Sociálně terapeutické dílny 1933279 4 

Sociální rehabilitace 6356536 5 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky 

Odborné sociální poradenství 2500401 8 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

2026800 10 

Sociální služby města Přerova 

Denní stacionáře 6433547 14 

Domovy pro seniory 3742064  

Domovy se zvláštním režimem 9841921  

Odborné sociální poradenství 6485623  

Osobní asistence 9130254 7 

Pečovatelská služba 1926202 20 

SOS Kompas Přerov 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4186421  

Spolusetkávání Přerov 

Denní stacionáře 4709217  

Středisko sociální prevence Olomouc 

Intervenční centra 3807446  

Odborné sociální poradenství 1016631  

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice 

Odborné sociální poradenství 7306950  

Svaz tělesně postižených v ČR 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

3070130  

TyfloCentrum Olomouc 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 3426807 5 
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Poskytovatel/Služba identifikátor 
Počet 

odevzdaných 
dotazníků 

postižením 

Sociální rehabilitace 2092050 5 

VČELKA sociální služby 

Osobní asistence 7382079 1 

Pečovatelská služba 3183436 8 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

1839173  
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Struktura respondentů  

Dotazník vyplnilo celkem 523 uživatelů sociálních služeb. Průměrný věk respondentů je 60 let. 

Nejstaršímu respondentovi je 106 let. Nejnižší uvedený věk je 7 let. Z celkového počtu 523 

respondentů jsou 4 % mladších 18 let. Respondenti ve věku 18 – 40 let tvoří 21 % a respondenti ve 

věku 41 – 64 let tvoří 22 %. Nejvíce jsou zastoupeni senioři, tedy respondenti ve věku 65 let a více, 

kteří tvoří 53 % vzorku.   

Struktura respondentů podle věku 

 

 
 
 

V Přerově žije 268 respondentů, což představuje 53 % všech uživatelů sociálních služeb, kteří vyplnili 

dotazník. Mimo Přerova je zastoupeno dalších více než 30 obcí. Nejpočetnější zastoupení má Kojetín, 

ve kterém žije 78 (15 %) klientů. Dále následují Radkova Lhota (26), Troubky (22), Pavlovice u Přerova 

(21) a Brodek u Přerova (20). Z těchto obcí pochází přes dvacet klientů. Následují Čechy (9) a Vlkoš 

(5). 

Ostatní obce jsou zastoupeny již výrazně méně a pochází z nich maximálně jen několik klientů. Na 

všechny tyto obce dohromady připadá 55 klientů, tedy asi 11 %.  
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53%
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Struktura respondentů podle bydliště 

 

 

Co do délky užívání služeb, převažují mezi respondenty ti, kteří je využívají menší počet let. Rok a 

méně využívá danou službu 29 % respondentů, méně než tři roky 31 % a 4 až 5 let dalších 12 %. 

Dohromady tedy 72 % respondentů začalo službu využívat v posledních pěti letech.  

Mezi respondenty jsou ale i takoví, kteří využívají službu déle. Z toho 18 % respondentů využívá 

službu 6 až 10 let. A 10 % respondentů déle než deset let.      

Doba užívání služby 
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Respondenti byli požádáni, aby se zařadili pod vybrané cílové skupiny, s ohledem na službu, kterou 

využívají. Jeden respondent se mohl zařadit pod více skupin (například jako zdravotně postižený  

a senior). Protože jednotlivé cílové skupiny nejsou jednoznačně vymezeny, kdy by bylo každého 

respondenta možno zařadit pouze do jedné z nich.   

Součet podílů v následujícím grafu tak netvoří 100 %, ale 157 %, kdy část respondentů se zařadila pod 

více než jednu skupinu. Nejčastěji se respondenti označili za seniory (53 %) a osoby se zdravotním 

postižením (42 %). Třetí nejpočetnější skupina jsou děti, mládež a rodiče, kam se zařadilo 20 % 

respondentů. Následují skupiny Romové (14 %), osoby v krizi (11 %), osoby bez přístřeší (7 %), osoby 

pečující o zdravotně postižené (6 %), drogově závislí (2 %). Nejméně zastoupená je skupina oběti 

násilí, kam se zařadilo 1 % respondentů.  

Struktura respondentů podle cílových skupin 

 

Mezi respondenty se zdravotním postižením se nejčastěji vyskytují takoví, kteří mají tělesné postižení 

(62 %). Následují respondenti se zrakovým postižením (24 %) a s duševním postižením (18 %). 

Nejméně je respondentů s mentálním a sluchovým postižením. U obou postižení je to shodně 14 %. 

Součet hodnot v grafu opět netvoří 100 % ale 133 %, protože část respondentů má více než jeden 

druh postižení. 
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Struktura respondentů se zdravotním postižením podle druhu postižení 

 

 

Následující tabulka obsahuje počet dotazníků (uživatelů) z jednotlivých služeb. Dále pak průměrný 

věk respondentů a průměrnou dobu, kterou službu využívají. A nakonec z jaké obce pochází nejvíce 

respondentů dané služby.  

Struktura respondentů podle jednotlivých služeb 

Poskytovatel/Služba Počet  
Věk 

průměr 

Let ve 
službě 

Průměr 
Nejčastější bydliště 

Alfa handicap 

Osobní asistence 7 77,3 0,8 Přerov 

Armáda spásy v České republice 

Azylové domy 12 38,3 2,2 Přerov 

AUDIOHELP 

Sociální rehabilitace 11 77,2 7,7 Přerov 

Centrum sociálních služeb Kojetín 

Odborné sociální poradenství 20 73,3 2,7 Kojetín 

Pečovatelská služba 20 80,1 4,8 Kojetín 

Člověk v tísni 

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

15 31,9 1,1 Přerov 

Terénní programy 21 47,6 1,7 Přerov 

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova 

Domovy pro seniory 20 79,2 7,9 Pavlovice u Přerova 

Domov pro seniory Radkova Lhota 

Domovy pro seniory 20 77,2 8,2 Radkova Lhota 

Domovy se zvláštním režimem 20 78,5 4,7 Radkova Lhota 

Duševní zdraví 

Sociální rehabilitace 19 46,3 4,4 Přerov 

14%

14%

18%

24%

62%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Sluchové
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Duševní

Zrakové
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Poskytovatel/Služba Počet  
Věk 

průměr 

Let ve 
službě 

Průměr 
Nejčastější bydliště 

Charita Kojetín 

Azylové domy 4 30,3 0,7 Kojetín 

Centra denních služeb 15 67,9 3,1 Kojetín 

Odlehčovací služby 4 81,5 1,0 Kojetín 

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

20 39,3 5,6 Kojetín 

Charita Přerov 

Nízkoprahová denní centra 19 44,8 1,1 Přerov 

Nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež 

9 12,8 4,6 Přerov 

Odborné sociální poradenství 20 47,6 0,9 Přerov 

Pečovatelská služba 40 80,8 3,2 Přerov 

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

12 34,2 2,2 Přerov 

Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

20 77,4 8,4 Přerov 

Jsme tady 

Centra denních služeb 5 27,0 8,8 Přerov 

KAPPA-HELP 

Kontaktní centra 5 34,6 11,8 Přerov 

Nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež 

10 16,1 3,5 Přerov 

Odborné sociální poradenství 19 32,8 1,3 Přerov 

Terénní programy 1 25,0 1,5 Kojetín 

Městys Brodek u Přerova 

Pečovatelská služba 20 75,7 6,0 Brodek u Přerova 

Obec Čechy 

Pečovatelská služba 10 78,1 3,3 Čechy 

Obec Troubky 

Pečovatelská služba 18 76,1 1,6 Troubky 

Sdružení MOST K ŽIVOTU 

Sociálně terapeutické dílny 4 26,5 4,8 Přerov, Prosenice, Tučín 

Sociální rehabilitace 5 53,0 2,6 Přerov 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky 

Odborné sociální poradenství 8 64,0 15,8 Přerov 

Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

10 64,8 12,0 Přerov 

Sociální služby města Přerova 

Denní stacionáře 14 52,2 12,0 Přerov 

Osobní asistence 7 68,0 5,7 Přerov 

Pečovatelská služba 20 79,1 7,4 Přerov 

TyfloCentrum Olomouc 
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Poskytovatel/Služba Počet  
Věk 

průměr 

Let ve 
službě 

Průměr 
Nejčastější bydliště 

Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

5 51,0 10,8 Přerov 

Sociální rehabilitace 5 47,6 2,6 Přerov 

VČELKA sociální služby 

Osobní asistence 1 82,0 0,5 Přerov 

Pečovatelská služba 8 81,1 0,8 Kojetín, Lobodice, Vlkoš 
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Návrhy na pomoc cílovým skupinám 

Když se respondenti zařadili pod jednotlivé cílové skupiny, byli dotázáni, co by se pro tyto skupiny 

mohlo udělat, aby se jim žilo lépe. Získané komentáře se vztahovaly zejména k osobám se zdravotním 

postižením a seniorům, což vychází ze složení respondentů, kde tyto dvě skupiny dominují. Vzhledem 

k tomu, že se často respondenti řadili pod obě skupiny zároveň, tak byly spojeny a vyhodnoceny jako 

jedna skupina. Přidáni k nim byli i respondenti, kteří se zařadili do skupiny pečujících o osoby  

se zdravotním postižením.  

V odpovědích těchto respondentů by bylo možné vymezit tři základní témata. Jedná  

se o odstraňování bariér (23 %), zlepšení nabídky sociálních či jiných služeb pomáhajícím těmto 

skupinám (22 %) a pak zlepšit možnosti trávení volného času (15 %).  

Nejčastěji se návrhy respondentů týkaly odstraňování bariér. To zahrnuje především zlepšení stavu 

chodníků. Většina komentářů v této kategorie se týkala chodníků nebo nájezdů na ně. Ostatní druhy 

bariér byly zmiňovány spíše okrajově. V komentářích se rovněž neobjevilo žádné konkrétní místo, 

které by bylo pro respondenty zvláště problematické. Tuto kategorii návrhů uvedlo 23 % 

respondentů. Následuje přehled všech komentářů uvedených k danému tématu.  

• Chybí plošina pro vozík v domě. 

• Kvalita chodníků 

• Lepší chodníky. 

• Bezbariérové vstupy do budov, výtahy (většina paneláků kolem mého bydliště je nemá). 

• Bezbariérové bydlení. 

• Bezbariérovost. 

• Bylo by dobré více dbát na odstraňování překážek na chodnících v Přerově. 

• Cesty v areálu DAS i v obci. 

• Cesty v areálu i v obci. 

• Co může obec dělat, když nemají koruny. Chtělo by to nové chodníky. 

• Chodníky, nájezdy. 

• Instalovat technické zařízení do úřadů pro neslyšící nebo hluché osoby. 

• Křižovatky bez světelné signalizace ohrožující chodce, nelze přejít, vozidla ne vždy dají 

přednost. 

• Odstraňování bariér. 

• Opravit chodníky a nájezdy. 

• Opravit chodníky, nájezdy do obchodů, všude jsou překážky, nájezdy z chodníku na silnici. 

• Pořádné nájezdy ze silnice na chodníky. 

• Povrch chodníků - pro vozíčkáře někde problém. 

• Přizpůsobit chodníky vozíčkářům, (nájezdy). 

• Špatné chodníky, kryté místo s lavičkou na náměstí. 

• Upravené bezbariérové chodníky - katastrofální stav, nájezdy před přechodem. 

• Vadí mi stojany před obchody, narážím do nich, ozvučit přechody. 

• Víc bezbariérových nájezdů, sjezdů, chodníků. 

• Více autobusů a ozvučených přechodů. 

• Zlepšit chodníky. 
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Další okruh návrhů se týkal služeb pro seniory a zdravotně postižené. Tyto návrhy byly sloučeny  

do jedné kategorie, ale jsou velmi různorodé. Respondenti tedy nepožadují jeden konkrétní druh 

služby. Ale jsou uváděny různé druhy jako senior taxi nebo pobytové služby. Toto téma uvedlo 22 % 

respondentů. 

• Aby měly osobní asistentky k dispozici osobní služební auto. 

• Dle přání uživatele umožnit návštěvu uživateli za úplatu, 1 hodinu za týden - na požádání, 

každý nechce. 

• Chráněná dílna. 

• Chráněné bydlení. 

• Lepší služby, dostupnější pro osoby pečující. 

• Možnost dopravy (senior taxi). 

• Odlehčovací služba přímo v Přerově. 

• Odpovídající zařízení pro osoby trpící demencí. 

• Omezit hluk a přítomnost cizích lidí, zavést noční služby, dodržování zákazu parkování v 

blízkosti budovy, oprava plotu. 

• Převozní auto. 

• Rozšíření služby senior taxi (využití taxi i mimo lékaře a úřady), možnost tuto službu čerpat 

více než 10x, možnost předplacení služby - paušálu. 

• Služba by měla v naší obci sloužit více hodin. 

• Snad jen kdyby bylo více DPS nebo míst v našem domově pro seniory. 

• Taxi zdarma pro postižené. 

• V pečovatelských domech se lépe starat a zajímat o obyvatele. Nejsou ani aktivizační služby. 

• Víc domovů pro důchodce. 

• Více aut senior taxi. 

• Více bezbariérových bytů k bydlení. 

• Více bytů pro lidi se zdravotním postižením, aby mohli žít sami s pomocí asistenta. 

• Více jednopokojových bytů. 

• Více sester, Více domovů pro seniory. 

• Více vozidel senior taxi. 

• Vybudovat dům pro seniory v Kojetíně. 

• Z hotelu Strojař udělat bydlení pro seniory. 

• Zlepšit dostupnost městské dopravy a senior taxi. 

• Zřídit spolubydlení. 

 

Třetí nejpočetnější okruh návrhů se týkal volnočasových aktivit. Kdy by respondenti chtěli více aktivit 

pro seniory případně zdravotně postižené. Respondenti uvádí kulturní akce, zájezdy nebo mít 

možnost se setkávat s ostatními. Toto téma uvedlo 15 % respondentů.  

• Zájezdy jednodenní. 

• Aktivity pro osoby zdravotně postižené. 

• Kultura. 

• Kroužky pro postižené. 
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• Kulturní akce, čaje o páté, společnost. 

• Kulturní akce. 

• Lepší kultura. 

• Málo aktivit pro seniory.(2x) 

• Nějaké aktivity pro seniory, jsem dost osamělý. 

• Spolek pro seniory, častější setkání s vrstevníky. 

• Sportovní aktivity, výlety, plavání. 

• Srazy seniorů. 

• Víc společenských akcí. 

• Více aktivit (zájezdy). 

• Více kultury pro seniory. 

• Více kulturních akcí. 

 

Žádný další okruh návrhů se již v komentářích v podobných počtech neobjevil. Opakovaně 

respondenti zmiňovali ale i požadavek na více laviček (4 %). Nedostatek laviček je pro tuto skupinu 

forma bariéry, kdy si respondenti nemohou při delších cestách sednout a odpočinout.  

• Více laviček k odpočinku. 

• Víc laviček na náměstí. 

• Víc zeleně, víc laviček. 

• Více laviček ve městě. 

• Více laviček ve stínu. 

V komentáři bylo opakovaně rovněž uvedeno téma bezpečnosti (3 %).  

• Bezpečnost ve městě a Romové - problémová skupina. 

• Osvěta bezpečnosti seniorů. 

• Uklidnit romskou skupinu, aby nedělali nepořádek na náměstí, v parku. Bojím se. 

• Větší bezpečnost pro seniory - ochrana před nepřizpůsobivými (žebrání, nátlak). 

 

Následuje přehled všech komentářů od seniorů a osob se zdravotním postižením, které nespadají ani 

do jedné z uvedených kategorií.  

• Aby si člověk v důchodu mohl koupit prášky, když má malý důchod, aby důchodci měli 

zlevněné věci, přilepšit jim, aby nemuseli platit navíc. 

• Aktuálně řeším problém s bydlením. 

• Cítím se osamoceně - mám rodinu v Čechách a na Slovensku. 

• Doprava. 

• Je tady málo práce pro lidi se zdravotním postižením. 

• Kněze. 

• Lepší dostupnost lékařů. 

• Lepší zdravotní služby, jezdíme do Olomouce. 
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• Možná lepší informovanost seniorů o tom, co způsobí půjčky a aby byli senioři více chráněni 

před "šmejdy" v oblasti půjček. 

• Návštěva lékaře u pacienta. 

• Nemáme peníze.(2x) 

• Pomoc se získáním bydlení, na úřadě nechtějí platit kauce, není možné v Přerově sehnat 

bydlení. 

• Semafory málo svítí, hlavně na křižovatce Komenského - Velké Novosady, špatně seřízeno, 

snad od posledních oprav v těchto místech. 

• Tolerance od zdravých osob, větší vstřícnost na úřadech při vyřizování. 

• Upravit hřbitov, WC, dlažba. 

• Uvítala bych jít domů. 

• Vadí mi hlavně špatná dopravní obslužnost do Podolí. 

• Větší ohled na invalidy na vozíku. 

• Víc dostupná zdravotní péče doma. 

• Víc parků pro psy. 

• Víc pomáhat druhým. 

• Víc pozornosti - motivace. 

• Více informovat, co se děje v obci. 

• Více pracovních míst pro OZP, lepší bytové podmínky (městské byty). 

• Více pracovních míst. 

• Vydláždit hřbitov. 

• Zaměřit se více na zdravotně postižené, více se zajímat o tyto osoby. 

• Zaměstnávat více osoby se zdravotním postižením. 

 

Další skupinou respondentů jsou Romové. Většina z nich se zároveň zařadila i do skupiny děti, mládež 

nebo rodiče. A několik i do skupiny lidí bez domova nebo v krizi. U této skupiny je možné 

identifikovat čtyři hlavní témata. Jedná se o bydlení, aktivity a hřiště pro děti, diskriminace a pracovní 

místa.  

Nejčastěji respondenti zmiňovali ve svých komentářích potřebu bydlení. Uváděli potřebu zlepšit 

dostupnost bydlení obecně nebo uváděli přímo potřebu sociálních bytů.  

• Mít lepší bydlení pro lidi. 

• Sociální byty. 

• Ubytovna pro rodinu s dětmi. 

• Aby byly více dostupné byty pro mladé rodiny s dětmi ne jen na Kojetínské ulici. 

• Aby se zlepšila možnost získat dobré bydlení a zrušila bych bezdoplatkovou zónu.  

• Bydlení pro cikány. 

• Bydlení. 

• Byty. 

• Dostatek sociálních bytů. 

• Lepší pracovní a bytové podmínky. 

• Víc bytů. 
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• Byty. 

• Více sociálních bytů. 

• Sociální bydlení v lepší kvalitě pro lidi, kteří se snaží. 

• Zlepšit bydlení. 

Druhým nejčastějším tématem romských respondentů bylo zlepšení nabídky aktivit a hřišť pro děti.  

• Pro děcka hry. 

• Více aktivit. 

• Aktivity pro děti. 

• Hřiště - hrát si, pískoviště, průlezky. 

• Průlezky. 

• Hřiště. 

• Víc aktivit pro děti. 

• Víc hřišť pro děti. 

• Víc hřišť. 

Třetím tématem byly stížnosti na diskriminaci či rasismus většinové části populace. Přičemž ale 

respondenti neuváděli většinou žádné bližší informace.  

• Aby nás lidi nediskriminovali. 

• Aby Češi Romy neoslovovali cigány. 

• Aby se zlepšila možnost získat dobré bydlení a zrušila bych bezdoplatkovou zónu. Je tu velký 

rasismus. 

• Češi jsou zde rasisti. 

• Diskriminace.(2x) 

• Rasismus v oblasti kolem nádraží. 

• Rasismus, doktoři - nenabírají lidi, potřebuji lékaře, práce - nikde mě nechcou vzít, protože 

jsem Romka. 

A poslední častější téma byla práce. Kdy by respondenti chtěli, aby byla větší nabídka volných 

pracovních míst.  

• Lepší pracovní podmínky. 

• Pracovní místa. 

• Víc práce pro Romy.(2x) 

• Víc práce. 

• Vytvořit víc pracovních míst. 

Následuje přehled všech komentářů této skupiny, které nejde zařadit ani pod jedno z výše uvedených 

témat.  

• Dávat peníze. 

• Chybí tady něco pro skupinu osob propuštěných z výkonu trestu. 

• Kontaktní centrum v Kojetíně. 

• Lépe udržovat své prostředí. 
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• Na úřadě nevyhazovat, když člověk 1 den zmešká termín. Jsem Slovák, odmítli mi dát kartičku 

pojišťovny. 

• Nebrat drogy. 

• Víc peněz – dávek. 

• Více podpory od státu. 

 

 

Zůstalo přibližně třicet respondentů, kteří nespadají do výše uvedených skupin. Tito respondenti se 

většinou řadili do několika skupin současně. Nejčastěji se jednalo o lidi bez domova nebo v krizi. Dále 

pak skupinu děti, mládež a rodiče. A zastoupeni jsou mezi nimi i respondenti, kteří se označili jako 

uživatelé drog nebo oběti násilí.  

U této skupiny respondentů se objevuje jen jedno hlavní téma a to bydlení. To uvedla v komentáři 

více než polovina z nich. Respondenti uváděli, že by byla potřeba azylových domů nebo ubytoven.  

• Aby tu byl azylový dům pro lidi bez přístřeší. 

• Azylový dům pro rodinu s dětmi. 

• Azylový dům. 

• Dostupné ubytovny. 

• Ubytovna - dostupná. 

• Ubytovna, možnost bydlení se psem. 

• Více ubytoven, noclehárna od 18 hod. do 6 hodin. 

A dále pak respondenti uváděli městské nebo sociální byty. Tato skupina tedy ve svých komentářích 

nepočítá s byty na běžném trhu. Ale s ubytováním, které zajišťují sociální služby nebo město formou 

sociálního bydlení.  

• Chybí sociální bydlení. 

• Málo městských bytů. 

• Odpovídající bydlení pro matky samoživitelky, zohlednit nájem tak, aby byly schopné ho 

platit. 

• Poskytnout sociální byty. 

• Sociální bydlení. 

• Sociální byty. 

• Startovací byty. 

• Větší nabídka městských bytů pro rodiny s dětmi. 

• Více dostupných bytů. 

• Více městských bytů pro lidi v nouzi. 

• více městských bytů pro rodiny s dětmi. 

• Více obecních nebo sociálních bytů, aby měly matky samoživitelky možnost se víc 

osamostatnit. 

• Volné městské byty. 

• Zařídit nějaké ubytování. 
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Mimo téma bydlení se ostatní témata objevují již spíše jednotlivě. Respondenti uvádí např. potřebu 

více hřišť či aktivit pro děti, zlepšení dopravy ve městě nebo zlepšení bezpečnosti.  

• Dávat více pracovních příležitostí. 

• Doprava - lidi dýchají humus vzduch. 

• Doprava, parkování. 

• Chtěla bych zlepšit, aby tu bylo víc dětských hřišť. 

• Lepší kulturní vyžití. 

• Málo kultury pro děti, není s dětma kam jít (kromě Michalova), skatepark, bazén až od 1 roku. 

• Nižší poplatky ze psů v bytě. 

• Omezení počtu nepřizpůsobivých občanů, zvýšení bezpečnosti. 

• Politici. 

• Větší dotace pro Káčko i ostatní sociální služby. 

• Víc informací o službách pro dlužníky. 

• Více nabídek zaměstnání pro ženy (matky s dětmi). 

• Více sportovních aktivit pro děti - cenově dostupné, počítačový kroužek. 

• Více zeleně, stromů, hřiště. 

• Zklidnit situaci ohledně nově přistěhovaných Romů. 
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Využívání sociálních služeb 

Většina respondentů uvádí, že využívají svou službu tak často, jak jim vyhovuje. Pouze 8 % 

respondentů uvedlo, že jim to nevyhovuje, že by ji rádi využívali častěji. Vyskytují se tedy uživatelé, 

kteří z nějakého důvodu využívají službu méně často, než by chtěli. Není to ale rozšířený jev, který by 

se týkal většího procenta uživatelů služeb.  

Nedostatečné využívání služby 

 

 

Po rozdělení odpovědí se ukazuje, že respondenti, kteří službu nevyužívají tak často, jak by chtěli, se 

vyskytují asi u poloviny služeb. A u služeb, kde se takoví respondenti vyskytují, se jejich podíl 

pohybuje maximálně okolo 20 %. Údaje za služby, kde dotazník vyplnil jeden či několik málo 

uživatelů, nejsou v tomto ohledu příliš směrodatné. U služeb s více respondenty to ale již ukazuje na 

nenaplněnou poptávku části klientů.  

Podíl respondentů, kteří nevyužívají službu tak často, jak by chtěli, podle jednotlivých služeb 

Poskytovatel/Služba 
Počet 

respondentů 

Podíl klientů, 
kteří službu 

nevyužívají tak, 
jak by chtěli 

Alfa handicap 

Osobní asistence 7 0% 

Armáda spásy v České republice 

Azylové domy 12 0% 

AUDIOHELP 

Sociální rehabilitace 11 0% 

Centrum sociálních služeb Kojetín 

Odborné sociální poradenství 20 5% 

Pečovatelská služba 20 5% 

Člověk v tísni 

Využívá tak 
často, jak 
potřebuje

92%

Nevyužívá tak 
často, jak 
potřebuje

8%
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Poskytovatel/Služba 
Počet 

respondentů 

Podíl klientů, 
kteří službu 

nevyužívají tak, 
jak by chtěli 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 15 20% 

Terénní programy 21 0% 

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova 

Domovy pro seniory 20 11% 

Domov pro seniory Radkova Lhota 

Domovy pro seniory 20 0% 

Domovy se zvláštním režimem 20 0% 

Duševní zdraví 

Sociální rehabilitace 19 5% 

Charita Kojetín 

Azylové domy 4 0% 

Centra denních služeb 15 15% 

Odlehčovací služby 4 0% 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 20 0% 

Charita Přerov 

Nízkoprahová denní centra 19 21% 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 9 0% 

Odborné sociální poradenství 20 0% 

Pečovatelská služba 40 13% 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 12 8% 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

20 5% 

Jsme tady 

Centra denních služeb 5 20% 

KAPPA-HELP 

Kontaktní centra 5 0% 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 10 10% 

Odborné sociální poradenství 19 0% 

Terénní programy 1 0% 

Městys Brodek u Přerova 

Pečovatelská služba 20 11% 

Obec Čechy 

Pečovatelská služba 10 0% 

Obec Troubky 

Pečovatelská služba 18 6% 

Sdružení MOST K ŽIVOTU 

Sociálně terapeutické dílny 4 0% 

Sociální rehabilitace 5 20% 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky 

Odborné sociální poradenství 8 25% 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

10 20% 
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Poskytovatel/Služba 
Počet 

respondentů 

Podíl klientů, 
kteří službu 

nevyužívají tak, 
jak by chtěli 

Sociální služby města Přerova 

Denní stacionáře 14 21% 

Osobní asistence 7 17% 

Pečovatelská služba 20 10% 

TyfloCentrum Olomouc 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

5 20% 

Sociální rehabilitace 5 0% 

VČELKA sociální služby 

Osobní asistence 1 0% 

Pečovatelská služba 8 0% 

 

Respondenti, kteří uvedli, že nevyužívají službu tak často jak by chtěli, byli dotázáni na důvod, proč 

tomu tak je. Celkem se sešlo 28 komentářů. Odpověděly tak asi dvě třetiny z nich. Všechny jejich 

odpovědi jsou v následující tabulce rozdělené podle služeb, které daní klienti využívají. Pokud není v 

tabulce určitá služba uvedena, pak k ní nebyl napsán žádný komentář. 

Respondenti uvádí tři hlavní důvody. Všechny tři uvedlo stejný počet respondentů (21 %). Jedná se o 

epidemii koronaviru. Ta nepochybně brání části klientů ve využívání služeb. Jedná se ale o 

momentální mimořádnou situaci, která by měla snad brzy ustoupit, a tudíž tento důvod zmizí sám. 

Druhý důvodem je cena služeb resp. nedostatek peněz. A poslední z trojice důvodů je nedostatek 

času nebo jiné povinnosti, které respondentům brání v častějším využívání služby. V menší míře jsou 

pak uváděny i další důvody. Např. špatný zdravotní stav nebo chybějící doprovod.  

Každá služba je jiná, cílí na rozdílné skupiny klientů, na uváděné důvody je tedy potřeba se dívat i 

z pohledu jednotlivých služeb. Jaké důvody jsou uváděny u každé z nich.  

Důvody, které brání v častějším využívání jednotlivých služeb 

Poskytovatel/Služba Komentář 

Centrum sociálních služeb Kojetín 

Odborné sociální poradenství • Covid. 

Člověk v tísni 

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

• Nestíhám s prací. 

• Pracovnice nemůže do domácnosti. 

• Teď je covid a já s dcerou nemůžu nikam chodit. 

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova 

Domovy pro seniory • Potřebuji více rehabilitací s oporou, chybí opora. 

Duševní zdraví 

Sociální rehabilitace • Pracuji. 

Charita Kojetín 

Centra denních služeb 
• Mám zdravotní problémy. 

• Protože se nyní bojím chodit mezi lidi. 
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Poskytovatel/Služba Komentář 

Charita Přerov 

Nízkoprahová denní centra 
• Někdy nemám peníze na autobus. 

• Už nemám velkou naději. 

Pečovatelská služba • Chtěla bych více času. 

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

• Se starám o děti a o domácnost. 

Jsme tady 

Centra denních služeb • Nedovoluje mi to finanční situace v naší rodině. 

KAPPA-HELP 

Nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež 

• Chodím s doprovodem a ten vždy nemá čas. 

Městys Brodek u Přerova 

Pečovatelská služba 
• Chybí poskytování o víkendech. 

• Služba nefunguje o svátcích / víkendech. 

Sdružení MOST K ŽIVOTU 

Sociální rehabilitace • Zdravotní důvody. 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky 

Odborné sociální poradenství 
• Je nedostatek doprovodu. 

• Málo času - nepravidelná. pracovní doba, málo 
pečovatelských služeb. 

Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

• Ještě částečně pracuji. 

• Nedovolí finanční možnosti. 

Sociální služby města Přerova 

Denní stacionáře 

• Drahé. 

• Kvůli koronaviru. 

• Nízký příspěvek na péči. 

Osobní asistence • Není poskytována o víkendu. 

Pečovatelská služba 
• Je to drahé, chci, aby tady byl někdo stále u mě doma. 

• Nedostatek peněz. 

TyfloCentrum Olomouc 

Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

• Je korona. 

 
 

 

 

  



24 

Respondenti byli rovněž dotázáni, zda znají někoho, kdo by měl využívat jejich službu, ale nevyužívá. 

Podíl takových respondentů je poměrně nízký, i když vyšší, než u minulé otázky. Kladně zde 

odpovědělo 21 % respondentů. Tedy přibližně každý pátý respondent má v okolí někoho, o kom si 

myslí, že by měl službu využívat rovněž, ale z nějakého důvodu ji dotyčný nevyužívá.  

Podíl klientů, kteří znají někoho, kdo by měl využívat danou službu, ale nevyužívá 

 

 

Mezi službami je opět možné najít rozdíly. U některých je poměrně běžné, že jejich klienti znají 

někoho, kdo by podle nich měl službu také využívat. U některých služeb takoví klienti nejsou. 

Samotné vyšší procento neukazuje na problém. U některých služeb je z podstaty větší šance, že se 

jejich klienti stýkají s lidmi v podobné situaci. V kombinaci s další otázkou na důvod, proč službu 

nevyužívají, to může ale ukazovat na určité bariéry, které odrazují potenciální klienty od využívání 

služby.   

Podíl klientů, kteří znají někoho, kdo by měl využívat danou službu, ale nevyužívá 

Poskytovatel/Služba 
Počet 

respondentů 

Podíl klientů, 
kteří znají 

někoho, kdo by 
měl službu 

využívat 

Alfa handicap 

Osobní asistence 7 14% 

Armáda spásy v České republice 

Azylové domy 12 0% 

AUDIOHELP 

Sociální rehabilitace 11 56% 

Centrum sociálních služeb Kojetín 

Odborné sociální poradenství 20 11% 

Pečovatelská služba 20 17% 

Člověk v tísni 

Nikoho 
takového nezná

79%

Někoho 
takového zná

21%
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Poskytovatel/Služba 
Počet 

respondentů 

Podíl klientů, 
kteří znají 

někoho, kdo by 
měl službu 

využívat 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 15 53% 

Terénní programy 21 38% 

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova 

Domovy pro seniory 20 20% 

Domov pro seniory Radkova Lhota 

Domovy pro seniory 20 0% 

Domovy se zvláštním režimem 20 0% 

Duševní zdraví 

Sociální rehabilitace 19 6% 

Charita Kojetín 

Azylové domy 4 0% 

Centra denních služeb 15 69% 

Odlehčovací služby 4 0% 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 20 24% 

Charita Přerov 

Nízkoprahová denní centra 19 54% 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 9 25% 

Odborné sociální poradenství 20 20% 

Pečovatelská služba 40 23% 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 12 60% 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

20 25% 

Jsme tady 

Centra denních služeb 5 60% 

KAPPA-HELP 

Kontaktní centra 5 40% 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 10 20% 

Odborné sociální poradenství 19 38% 

Terénní programy 1 100% 

Městys Brodek u Přerova 

Pečovatelská služba 20 0% 

Obec Čechy 

Pečovatelská služba 10 0% 

Obec Troubky 

Pečovatelská služba 18 0% 

Sdružení MOST K ŽIVOTU 

Sociálně terapeutické dílny 4 0% 

Sociální rehabilitace 5 20% 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky 

Odborné sociální poradenství 8 0% 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 10 11% 
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Poskytovatel/Služba 
Počet 

respondentů 

Podíl klientů, 
kteří znají 

někoho, kdo by 
měl službu 

využívat 

postižením 

Sociální služby města Přerova 

Denní stacionáře 14 30% 

Osobní asistence 7 29% 

Pečovatelská služba 20 5% 

TyfloCentrum Olomouc 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

5 0% 

Sociální rehabilitace 5 20% 

VČELKA sociální služby 

Osobní asistence 1 0% 

Pečovatelská služba 8 0% 

 

Celkem 96 respondentů uvedlo, že zná ve svém okolí někoho, kdo by měl službu využívat, ale 

nevyužívá. Důvod, proč tomu tak je, uvedlo 63 z nich.  

Jako důvod nevyužívání služby je nejčastěji uváděn nezájem ze strany těchto potenciálních klientů 

(33 %). A často jsou rovněž uváděny obavy či stud využít danou službu (25 %). Ostatní důvody jsou 

uváděny již výrazně méně často. Respondenti tak uvádí např. nedostatečnou kapacitu služeb, 

neinformovanost nebo cenu služby. Respondenti tedy uvádí širokou škálu důvodů a žádný z nich 

v jejich komentářích vyloženě nedominuje.   

Důvody, proč známí klientů nevyužívají službu 

Poskytovatel/Služba Komentář 

AUDIOHELP 

Sociální rehabilitace • Nemá zájem. 

Centrum sociálních služeb Kojetín 

Odborné sociální poradenství 
• Nechce obtěžovat. 

• Stydí se. 

Pečovatelská služba 
• Nemá možnost. 

• Nenechá si poradit, chce to čas. 

• Šetří. 

Člověk v tísni 

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

• Asi se jim nechce. 

• Cítili by se méněcenní, ponížení, stydí se. 

• Nedostatečná kapacita. 

• Nechce. 

• Nechtějí svoji situaci řešit. 

• Plná kapacita služby. 

• Plná kapacita. 

• Služba má plnou kapacitu. 
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Poskytovatel/Služba Komentář 

Terénní programy 

• Bojí se. 

• Neví o ní. 

• Stydí se mluvit o dluzích. 

• Stydí se. 

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova 

Domovy pro seniory 

• Je sama v bytě a nechce jít z bytu, protože jí rodina 
zatím vše zajistí a nepotřebuje to zatím, rodina se stará. 

• Jsou manželé a jeden bez druhého nemůže být. 

• Nemají zájem. 

• Není volné místo. 

Duševní zdraví 

Sociální rehabilitace • Je z jiného kraje. 

Charita Kojetín 

Centra denních služeb 
• Bojí se. 

• Je to jeho věc. 

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

• Švagrová, bojí se…?... 

Charita Přerov 

Nízkoprahová denní centra 

• Je zvyklej žít jako humusák. 

• Mají svoji hrdost - ale zabíjí. 

• Málo času. 

• Nemá na autobus. 

Nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež 

• Kamarádky. 

• Nechce. 

Odborné sociální poradenství 

• Asi si myslí, že to zvládnou sami. 

• Nechce se mu to řešit. 

• Nerad řeší své problémy. 

• Stydí se. 

Pečovatelská služba 
• Stydí se požádat o pomoc. 

• Zvládá zatím vše sám. 

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

• Nemá děti. 

• Protože nemá děti. 

• Nemají děti. 

Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

• Jsou líní a pohodlní. 

• Nerad chodí do společnosti. 

• Sedí doma u televize. 

• Znám některé své vrstevnice, ale je to jejich lenost. 

Jsme tady 

Centra denních služeb 
• Je pro něj daleko. 

• Protože by to s ním bylo velmi těžké. 

KAPPA-HELP 

Kontaktní centra 
• Nechce mezi ostatní uživatele. 

• Obavy, že služba je monitorována PČR. 
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Poskytovatel/Služba Komentář 

Nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež 

• Nemá informace. 

• Neví o ní nebo se stydí. 

Odborné sociální poradenství 

• Bojí se manžela. 

• Bruntál 

• Je velmi uzavřený a tvrdohlavý člověk. 

• Ji asi OSPOD nedoporučil. 

• O tom zatím neví. 

• Protože o tom nevědí. 

Terénní programy • Nezajímá je jejich zdraví. 

Sdružení MOST K ŽIVOTU 

Sociální rehabilitace • Není invalidní důchodce. 

Sociální služby města Přerova 

Denní stacionáře 
• Nechce. 

• Rozhoduje se. 

Osobní asistence • Odmítá pomoc. 

Pečovatelská služba • Služba je drahá. 
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Včasnost využití sociálních služeb 

Většina respondentů soudí, že službu začali využívat ve správnou dobu, že dříve ji nepotřebovali. 

Takto odpovědělo 57 % respondentů. Oproti tomu 32 % respondentů si myslí, že službu měli začít 

využívat o něco dříve. A 11 % respondentů soudí, že službu měli začít využívat o hodně dříve, než ve 

skutečnosti začali.  

Měli respondenti začít využívat službu dříve 

 

 

Tyto procenta naznačují, že část uživatelů sociálních služeb je začne využívat se zpožděním. Tedy kdy 

jejich problémy nějakou dobu již trvají. Následující tabulka obsahuje přehled podílu takových 

respondentů pro jednotlivé služby. Výsledky za jednotlivé služby se dost odlišují. Část služeb má mezi 

svými klienty takových případů výrazně více, než ukazují celkové výsledky.  

Včasnost využití sociálních služeb 

Poskytovatel/Služba 
Počet 

respondentů 

Měli respondenti začít využívat službu dříve 

Službu 
nepotřebovali 

O něco dříve O hodně dříve 

Alfa handicap 

Osobní asistence 7 29% 71% 0% 

Armáda spásy v České republice 

Azylové domy 12 58% 33% 8% 

AUDIOHELP 

Sociální rehabilitace 11 73% 27% 0% 

Centrum sociálních služeb Kojetín 

Odborné sociální poradenství 20 85% 15% 0% 

Pečovatelská služba 20 70% 30% 0% 

Člověk v tísni 

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

15 20% 53% 27% 

Ne, 
nepotřeboval(a) 

jsem ji 
57%

Ano, o něco 
dříve 
32%

Ano, o hodně 
dříve
11%
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Terénní programy 21 43% 38% 19% 

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova 

Domovy pro seniory 20 80% 15% 5% 

Domov pro seniory Radkova Lhota 

Domovy pro seniory 20 60% 40% 0% 

Domovy se zvláštním režimem 20 44% 44% 11% 

Duševní zdraví 

Sociální rehabilitace 19 32% 53% 16% 

Charita Kojetín 

Azylové domy 4 33% 67% 0% 

Centra denních služeb 15 40% 40% 20% 

Odlehčovací služby 4 100% 0% 0% 

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

20 79% 21% 0% 

Charita Přerov 

Nízkoprahová denní centra 19 50% 31% 19% 

Nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež 

9 33% 33% 33% 

Odborné sociální poradenství 20 20% 35% 45% 

Pečovatelská služba 40 51% 46% 3% 

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

12 17% 58% 25% 

Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

20 65% 25% 10% 

Jsme tady 

Centra denních služeb 5 80% 20% 0% 

KAPPA-HELP 

Kontaktní centra 5 100% 0% 0% 

Nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež 

10 33% 67% 0% 

Odborné sociální poradenství 19 37% 21% 42% 

Terénní programy 1 0% 0% 100% 

Městys Brodek u Přerova 

Pečovatelská služba 20 78% 22% 0% 

Obec Čechy 

Pečovatelská služba 10 90% 10% 0% 

Obec Troubky 

Pečovatelská služba 18 69% 25% 6% 

Sdružení MOST K ŽIVOTU 

Sociálně terapeutické dílny 4 100% 0% 0% 

Sociální rehabilitace 5 80% 20% 0% 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky 

Odborné sociální poradenství 8 63% 25% 13% 

Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 

10 70% 30% 0% 
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postižením 

Sociální služby města Přerova 

Denní stacionáře 14 54% 38% 8% 

Osobní asistence 7 57% 29% 14% 

Pečovatelská služba 20 80% 15% 5% 

TyfloCentrum Olomouc 

Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

5 100% 0% 0% 

Sociální rehabilitace 5 80% 20% 0% 

VČELKA sociální služby 

Osobní asistence 1 0% 100% 0% 

Pečovatelská služba 8 38% 50% 13% 

 

Respondenti, kteří uvedli, že službu měli začít využívat dříve, byli dotázáni, proč tak neučinili. Co jim 

bránilo. Respondenti uvádí rozličné důvody, ale jako hlavní problém se jeví nedostatečná 

informovanost, kdy 43 % respondentů uvedlo, že o službě dříve nevěděli.  Další nejčastější důvod byly 

obavy, strach či stud využít danou službu. Tento důvod uvádí 11 % respondentů. Další důvody uvádí 

již jen jednotky procent. Jedná se o nedostatečnou kapacitu služeb, nedostatek peněz, jiné 

povinnosti, péči zajišťoval někdo blízky, respondenti bydleli jinde nebo služba ještě nefungovala.  

Následující tabulka obsahuje důvody respondentů rozdělené podle služeb. A je tam vidět, že 

jednotlivé služby mohou mít své specifické důvody, které opakovaně uváděli jejich klienti. 

Důvody, proč respondenti nezačali službu využívat dříve 

Poskytovatel/Služba Komentář 

Alfa handicap 

Osobní asistence 

• Moje obavy. 

• Myslela jsem si, že to neexistuje. 

• Neměl jsem informaci. 

• Neznalost místních organizací. 

Armáda spásy v České republice 

Azylové domy 

• Měla jsem problémy s penězi. 

• Neměla jsem s dětmi kam jít. 

• Nevěděla jsem o té službě. 

• Špatně jsem vyhodnotila svou situaci. 

AUDIOHELP 

Sociální rehabilitace 
• Myslela jsem, že to zvládnu sama. Pomoc je ale velmi 

prospěšná. 

• Neinformovanost. 

Centrum sociálních služeb Kojetín 

Odborné sociální poradenství 
• Nebyla zde. 

• Žádala jsem o pomoc rodinu. 

Pečovatelská služba 
• Nebyla možnost. 

• Netušil jsem o tom. 

• Pomáhala mi rodina. 
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Poskytovatel/Služba Komentář 

 

• Před 10 roky jsem měla průkazku tělesné postižení - 
těžce zdrav. postižená, ministr soc. věcí Drábek toto 
zrušil z těžkého postižení na lehké a místo 2000 Kč jsem 
dostala 800 Kč a od té doby jsem rezignovala, až tyto 
pečovatelky mě přemluvily a pomohly mně toto vyřídit. 

• Přijetí. 

Člověk v tísni 

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

• Chodila jsem jinam, kde to nebylo dobré, tahle služba je 
lepší. 

• Nevěděla jsem o ní.(2x) 

• Nevěděla jsem o tom. 

• Nevěděla jsem, že můžou chodit za mnou. 

• Neznala jsem tu možnost. 

• O službě jsem nevěděl.(3x) 

• O službě jsem nevěděla, poradila mi ji kamarádka, která 
byla s paní moc spokojená. 

• Pracovala jsem s terénním pracovníkem. 

• Spolupracovala jsem s jinou organizací. 

Terénní programy 

• Dříve řešila v Čechách, poté stěhování do Přerova. 

• Nevěděla jsem o tom.(4x) 

• Neznala jsem ji. 

• O možnosti využívat službu jsem nevěděla.(2x) 

• Styděla jsem se za svoje problémy s dluhy. 

• Vlastní hloupost. 

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova 

Domovy pro seniory 

• Do poslední chvíle se o mě starala maminka. 

• Pracovní vytížení. 

• Prostředí, kde jsem byl dříve než v DPS. 

• Protože jsem neuvažoval, co mě čeká. 

Domov pro seniory Radkova Lhota 

Domovy pro seniory 

• Byla víc soběstačná. 

• Čekala jsem, až se v domově uvolní místo. 

• Neměli místo. 

• Nemoc cukrovka syna. 

Domovy se zvláštním režimem 

• Málo volných míst. 

• Myslel jsem, že to vyřeším sám. 

• Nebylo místo. 

• Nebylo volné místo. 

• Neměli místo. 

Duševní zdraví 

Sociální rehabilitace 

• Byl jsem hospitalizován. 

• Léčebna. 

• Měla jsem zdravotní problémy. 

• Nebylo mi to doporučeno. 

• Nebylo to tak akutní. 

• Nedostatek informací o existenci služby. 
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Poskytovatel/Služba Komentář 

 

• Nedůvěra, strach. 

• Neexistovala. 

• Nevěděl jsem o ní. 

• Únava, stres. 

Charita Kojetín 

Azylové domy 
• Abych měla střechu nad hlavou. 

• Když jsem se nastěhovala do azylového bytu, nemám z 
čeho platit, jsem samoživitelka s dvěma dětmi. 

Centra denních služeb 

• Nemoc. 

• Nevěděl jsem. 

• Nevěděla jsem o ní.(3x) 

• Nevěděla jsem o službě. 

• Rodina. 

• Zaměstnání. 

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

• Neznalost. 

Charita Přerov 

Nízkoprahová denní centra 

• Bránily mi v tom finance. A ulice nemilosrdná hranice. 

• Byl jsem celkově zajištěn. 

• Finance a nevěděl jsem, kde sídlíte. 

• Nevěděl jsem. 

• Nevěděla jsem. 

• Nic, staral jsem se sám. 

Nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež 

• Bydlela jsem jinde. 

Odborné sociální poradenství 

• Abych se rychleji dostal z dluhů, bránil mi stud. 

• Byla to moje chyba, pořád jsem otálel. 

• Hrdost. 

• Myslel jsem, že to zvládnu. 

• Myslela jsem, že to zvládneme sami. 

• Nebyl dostatek času s malými dětmi. 

• Neměl jsem dost informací. 

• Neměl jsem informace. 

• Neměl jsem o této službě informace. 

• Neměla jsem informace o poradně. 

• Nevěděla jsem o ní.(3x) 

• Paličatost manžela. 

• Strach z řešení manželských problémů. 

• Styděl jsem se. 

Pečovatelská služba 

• Nebylo potřeba. 

• Nevěděla jsem o ní. 

• Nevěděla jsem. 

• Zvládla jsem to sama. 
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Poskytovatel/Služba Komentář 

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

• Bydlela jsem jinde. 

• Byla jsem u jiné služby, ale ti mi nepomohli. 

• Nebydlela jsem tady. 

• Neměla jsem děti.(2x) 

• Nevěděla jsem, že něco takového je. 

• Nevěděla jsem. 

Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

• Dříve jsem pracovala. 

• Mám hodně zájmů, děti, vnuky, pravnuky. 

• Nebydlel jsem v Přerově. 

• Nevěděla jsem o ní.(2x) 

• Nevěděla jsem, že tato organizace existuje. 

• O některých akcích jsem nevěděla - př. cvičení kromě 
tai-chi. 

• Péče o matku. 

Jsme tady 

Centra denních služeb • Chodil do speciální školy. 

KAPPA-HELP 

Nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež 

• Byl jsem malý. 

• Bylo mi málo roků.(2x) 

• Nevěděla jsem o ní.(2x) 

• Nízký věk. 

Odborné sociální poradenství 

• Nevěděla jsem o ní.(4x) 

• Okolnosti. 

• Paní kurátorka nabídla pozdě. 

• Spíše sem oni nejezdili. 

• Strach a ani jsem o této organizaci nevěděla. 

• Strach. 

Terénní programy • Nevěděl jsem, že to existuje. 

Městys Brodek u Přerova 

Pečovatelská služba 
• Nerozhodnost. 

• Rodinné poměry. 

Obec Čechy 

Pečovatelská služba • Dozvěděl jsem se později. 

Obec Troubky 

Pečovatelská služba 
• Nebyl jsem informován. 

• Nebyla služba zřízena v obci. 

• Nedůvěra, hospitalizace v nemocnici. 

Sdružení MOST K ŽIVOTU 

Sociální rehabilitace • Nevěděla jsem o tom. 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky 

Odborné sociální poradenství 
• Nedostatek informací, pečovaná osoba nechtěla. 

• Nedostatek informací. 

• Nevěděl jsem o ní. 

Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

• Nedostatek informací, nevěděla o tom, že něco 
takového existuje. 

• Soběstačnost, ale měl jsem. 
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Poskytovatel/Služba Komentář 

Sociální služby města Přerova 

Denní stacionáře 

• Byl v ústavu. 

• Měla jsem oba rodiče, starali se o mě. 

• Nevěděli jsme o ní. 

• Zdravotní problémy, dlouhé rozhodování. 

• Žili oba rodiče a ti se starali. 

Osobní asistence 
• Nevěděl jsem, že taková pomoc existuje. 

• V místě bydliště nebyla. 

Pečovatelská služba 

• Nevěděla jsem o ní. 

• Peníze, nemám na to finance. 

• Peníze. 

• Z důvodu péče o partnerku. 

TyfloCentrum Olomouc 

Sociální rehabilitace • Nevěděl jsem o ní. 

VČELKA sociální služby 

Osobní asistence • Nevěděla jsem o ní. 

Pečovatelská služba 
• Měla jsem to přihlášeno, ale nebylo místo. 

• Nevěděla jsem o této možnosti. 
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Odkud se respondenti o službě dozvěděli 

O službě, kterou respondenti využívají, se nejčastěji dozvěděli od někoho z rodiny. Tuto možnost 

uvedlo 26 % respondentů. Druhý zdroj v pořadí jsou jiní uživatelé služeb (19 %). Následují známí a 

sousedé (16 %), úředníci (14 %) a lékaři (10 %). Nejméně zmiňovanou skupinou osob jsou jiní 

odborníci (6 %). Jiní odborníci jsou odborníci mimo úředníky a lékaře, např. tedy pracovníci sociálních 

služeb. 

Jako zdroj informací tak respondenti uvádí častěji osoby, které by šlo označit jako laiky (rodina, 

uživatelé, známí). Tyto tři skupiny zmínilo 61 % respondentů. Odborníky (lékaři, úředníci a jiní 

odborníci) uvedlo jako zdroj 30 % respondentů.  

Neosobní zdroje informací jako média či internet tvoří zanedbatelný podíl. Internet uvedly 4 % 

respondentů a média 2 %.  

Menší část respondentů (3 %) se o službě dozvěděla jinak. Tito respondenti nejčastěji uváděli, že 

službu znali ze svého okolí.  

Odkud se respondenti o službě dozvěděli 

 

 

 

Situace se u jednotlivých služeb liší. Ne všude je nejčastěji zmiňovaným zdrojem informací rodina. 

Někde jsou to klienti služby, jinde známí, úředníci nebo lékaři. Následující tabulka obsahuje podíl 

klientů z jednotlivých služeb, podle zdrojů, ze kterých se o službě dozvěděli. Barevně jsou označeny 

zdroje, které byly u daných služeb uváděny nejčastěji.  

 

26%

19%

16%

14%

10%

6%

4%

2%

3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Od rodiny

Od někoho, kdo službu sám využíval

Od známých, sousedů atd.

Od úředníka

Od lékaře

Od jiného odborníka

Z médií (noviny, televize atd.)

Z internetu

Jinak



 
 

Odkud se respondenti o službě dozvěděli podle služeb 

Poskytovatel/Služba 
Počet 

respondentů 
Klienti Rodina Známí Lékař Úředník 

Jiný 
odborník 

Média Internet Ostatní 

Alfa handicap 

Osobní asistence 7 0% 57% 0% 14% 14% 0% 0% 14% 0% 

Armáda spásy v České republice 

Azylové domy 12 8% 8% 8% 0% 58% 0% 8% 0% 8% 

AUDIOHELP 

Sociální rehabilitace 4 18% 0% 0% 9% 0% 0% 9% 0% 0% 

Centrum sociálních služeb Kojetín 

Odborné sociální poradenství 18 30% 25% 10% 5% 15% 5% 0% 0% 0% 

Pečovatelská služba 17 30% 20% 15% 10% 5% 0% 0% 0% 5% 

Člověk v tísni 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

15 20% 7% 7% 7% 20% 40% 0% 0% 0% 

Terénní programy 19 19% 19% 38% 0% 5% 0% 0% 0% 10% 

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova 

Domovy pro seniory 16 0% 25% 15% 20% 10% 5% 5% 0% 0% 

Domov pro seniory Radkova Lhota 

Domovy pro seniory 20 10% 40% 25% 5% 10% 0% 5% 0% 5% 

Domovy se zvláštním režimem 18 0% 60% 5% 15% 5% 0% 0% 5% 0% 

Duševní zdraví 

Sociální rehabilitace 17 16% 0% 5% 53% 0% 16% 0% 0% 0% 

Charita Kojetín 

Azylové domy 4 0% 25% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 50% 

Centra denních služeb 12 13% 13% 7% 27% 7% 7% 0% 7% 0% 

Odlehčovací služby 4 0% 75% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

14 10% 20% 15% 0% 20% 0% 0% 0% 5% 

Charita Přerov 
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Poskytovatel/Služba 
Počet 

respondentů 
Klienti Rodina Známí Lékař Úředník 

Jiný 
odborník 

Média Internet Ostatní 

Nízkoprahová denní centra 15 58% 5% 11% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 11% 22% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Odborné sociální poradenství 18 0% 20% 40% 0% 10% 0% 5% 10% 5% 

Pečovatelská služba 33 28% 28% 10% 13% 5% 0% 0% 0% 0% 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

12 17% 58% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 

19 30% 0% 35% 0% 0% 0% 30% 0% 0% 

Jsme tady 

Centra denních služeb 5 0% 60% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 

KAPPA-HELP 

Kontaktní centra 5 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 8 30% 20% 0% 0% 20% 10% 0% 0% 0% 

Odborné sociální poradenství 16 0% 5% 5% 0% 68% 5% 0% 0% 0% 

Terénní programy 1 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

Městys Brodek u Přerova 

Pečovatelská služba 19 10% 45% 10% 10% 15% 0% 0% 5% 0% 

Obec Čechy 

Pečovatelská služba 10 0% 40% 40% 0% 0% 0% 10% 0% 10% 

Obec Troubky 

Pečovatelská služba 15 11% 33% 11% 0% 17% 0% 11% 0% 0% 

Sdružení MOST K ŽIVOTU 

Sociálně terapeutické dílny 4 0% 75% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Sociální rehabilitace 5 20% 0% 0% 0% 80% 0% 0% 0% 0% 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky 

Odborné sociální poradenství 7 38% 0% 0% 13% 13% 13% 13% 0% 0% 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 

9 0% 10% 0% 0% 20% 0% 40% 0% 20% 
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Poskytovatel/Služba 
Počet 

respondentů 
Klienti Rodina Známí Lékař Úředník 

Jiný 
odborník 

Média Internet Ostatní 

Sociální služby města Přerova 

Denní stacionáře 10 21% 0% 7% 21% 0% 14% 7% 0% 0% 

Osobní asistence 7 0% 29% 14% 14% 14% 14% 0% 14% 0% 

Pečovatelská služba 17 10% 20% 30% 10% 0% 15% 0% 0% 0% 

TyfloCentrum Olomouc 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 

1 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 

Sociální rehabilitace 5 20% 0% 0% 40% 40% 0% 0% 0% 0% 

VČELKA sociální služby 

Osobní asistence 1 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

Pečovatelská služba 8 25% 38% 25% 0% 0% 0% 0% 13% 0% 
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Spokojenost se službou  

Celkově mezi respondenty jednoznačně převládá spokojenost s jejich sociálními službami. Že je velmi 

spokojeno uvedlo 73 % a dalších 19 % uvedlo, že je s jejich sociální službou spíše spokojeno. Tedy 

spokojených respondentů je 92 %. Neutrální možnost tak napůl volilo 6 %. Za spíše nebo velmi 

nespokojené se označily pouze 2 % respondentů.  

Celková spokojenost se službou 

 

 

 

V následující tabulce je přehled hodnocení spokojenosti za jednotlivé služby. Vedle počtu 

respondentů z dané služby tabulka obsahuje průměrnou spokojenost a podíl spokojených 

respondentů. Tedy podíl těch, kteří se označili za velmi nebo spíše spokojené. U všech služeb je 

možné vidět solidní hodnocení a vysoký podíl spokojených respondentů. Přesto je možné mezi 

službami vidět rozdíly, kdy hodnocení některých služeb je o něco slabší a ukazuje na dílčí problémy.  

Celková spokojenost se službou podle jednotlivých služeb 

Poskytovatel/Služba 
Počet 

respondentů 
Průměrná 

spokojenost 
Podíl 

spokojených 

Alfa handicap 

Osobní asistence 7 1,7 86% 

Armáda spásy v České republice 

Azylové domy 12 1,2 100% 

AUDIOHELP 

Sociální rehabilitace 11 1,0 100% 

Centrum sociálních služeb Kojetín 

Odborné sociální poradenství 20 1,1 100% 

Pečovatelská služba 20 1,1 100% 

Člověk v tísni 

Velmi spokojen
73%

Spíše spokojen
19%

Tak napůl
6%

Spíše 
nespokojen

1%

Velmi 
nespokojen

1%
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Poskytovatel/Služba 
Počet 

respondentů 
Průměrná 

spokojenost 
Podíl 

spokojených 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 15 1,5 80% 

Terénní programy 21 1,5 90% 

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova 

Domovy pro seniory 20 2,1 60% 

Domov pro seniory Radkova Lhota 

Domovy pro seniory 20 1,2 100% 

Domovy se zvláštním režimem 20 1,7 85% 

Duševní zdraví 

Sociální rehabilitace 19 1,4 84% 

Charita Kojetín 

Azylové domy 4 1,8 75% 

Centra denních služeb 15 1,4 100% 

Odlehčovací služby 4 1,5 100% 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 20 2,1 80% 

Charita Přerov 

Nízkoprahová denní centra 19 1,9 79% 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 9 1,0 100% 

Odborné sociální poradenství 20 1,3 95% 

Pečovatelská služba 40 1,2 100% 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 12 1,2 100% 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

20 1,1 100% 

Jsme tady 

Centra denních služeb 5 1,4 100% 

KAPPA-HELP 

Kontaktní centra 5 1,4 100% 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 10 1,1 100% 

Odborné sociální poradenství 19 1,3 89% 

Terénní programy 1 1,0 100% 

Městys Brodek u Přerova 

Pečovatelská služba 20 1,1 100% 

Obec Čechy 

Pečovatelská služba 10 1,0 100% 

Obec Troubky 

Pečovatelská služba 18 1,1 100% 

Sdružení MOST K ŽIVOTU 

Sociálně terapeutické dílny 4 2,0 50% 

Sociální rehabilitace 5 1,4 100% 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky 

Odborné sociální poradenství 8 1,3 100% 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

10 1,7 80% 

Sociální služby města Přerova 
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Poskytovatel/Služba 
Počet 

respondentů 
Průměrná 

spokojenost 
Podíl 

spokojených 

Denní stacionáře 14 1,2 100% 

Osobní asistence 7 1,0 100% 

Pečovatelská služba 20 1,3 95% 

TyfloCentrum Olomouc 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

5 1,4 100% 

Sociální rehabilitace 5 1,4 100% 

VČELKA sociální služby 

Osobní asistence 1 1,0 100% 

Pečovatelská služba 8 1,8 75% 

 

Respondenti mohli případně uvést, co jim na službě vadí nebo co by se mohlo zlepšit. Nějakou 

stížnost či návrh na zlepšení uvedlo necelých 20 % respondentů. Nejčastěji se komentáře týkají 

pomoci, kterou sociální služby poskytují. Kdy by respondenti uvítali nějaké rozšíření nebo změnu v 

tom, jak jsou služby poskytovány. Tyto komentáře jsou hodně roztříštěné, protože každá služba je 

jiná, takže klienti mají rozdílné požadavky. Ale 41 % komentářů by bylo možno zařadit do této 

kategorie.  

Ostatní témata se v komentářích objevují výrazně méně často. Lepší vybavení by chtělo 11 % 

respondentů. A stejně tak 11 % mělo výhrady k personálu. Tyto komentáře se týkaly množství 

personálu ve službách, jeho střídání, případně jim odváděná práce. Ještě méně často pak respondenti 

uváděli prostory nebo pravidla, kterým se musí při využívání služeb podřizovat. Další problémy se 

objevovaly v komentářích již jen ojediněle.     

Často ale služby mají určité téma, které se opakuje v návrzích jejich klientů a které je specifické pro 

danou službu. Na komentáře je tak lepší se dívat z pohledu jednotlivých služeb. Následující tabulka 

zahrnuje všechny návrhy rozdělené podle služeb.  

Problémy a návrhy na zlepšení podle jednotlivých služeb 

Poskytovatel/Služba Komentáře 

Armáda spásy v České republice 

Azylové domy 

• Zákaz odhlašování v nouzovém stavu na noc. 

• Televize. 

• Sprchy, kuchyň na pokoji. 

• Společenská místnost s televizí. 

• Omezení úklidu. 

AUDIOHELP 

Sociální rehabilitace 
• Větší propagace služby. 

• Lepší přístupnost, rozsáhlejší provozní doba. 

Centrum sociálních služeb Kojetín 

Pečovatelská služba 
• Pokud klient sám nemá nikoho (rodina), kdo by za ním 

přišel - umožnit navštívit pečovatelce v týdnu 1 hod. za 
úplatu uživatele služeb. Já bych to uvítal. 

Člověk v tísni 
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Poskytovatel/Služba Komentáře 

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

• Větší podpora při výchově dětí. 

• Teď osobní kontakt kvůli covidu. 

• Potřebuji častěji potraviny a drogerii. 

• Potřebovala bych rychleji řešit bydlení, všechno moc 
trvá. 

• Málo kontaktu pracovnice s dětmi v domácnosti 
(opatření - covid 19). 

• Chtěla bych , aby se pracovnice víc věnovala dětem 
(covid -19 opatření). 

• Aby pracovnice mohla chodit častěji do domácnosti 
(opatření proti koronaviru). 

Terénní programy 

• TP by měli více chodit do terénu. 

• Ráda bych se s TP častěji setkávala osobně. Více 
sociálních bytů a bytů pro zdravotně postižené. 

• Práce na insolvenci by mohla být rychlejší, musíme 
nejdřív řešit exekuce. 

• Potřebuji doprovod všude, odvoz autem zdarma, 
nemám peníze. 

• Chybí školka pro děti. 

• Aby soc. služba za mě více vyřizovala věci s úřady, kauce 
- není možné v Přerově sehnat bydlení. 

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova 

Domovy pro seniory 

• Vstřícnější personál. 

• Více možností chodit mimo areál. 

• Víc trpělivosti ze strany některých sester. 

• Vadí mi, že skrz covid situaci jsou různá omezení 
(zákazy). 

• Spokojenost s personálem - až na výjimky. 

• Na pokoji je nás víc, vzájemně se rušíme. 

• Chybí mi peníze. 

Domov pro seniory Radkova Lhota 

Domovy se zvláštním režimem 

• Více komunikace s lidmi. 

• Šetrnější zacházení. 

• Střídání pečovatelů, na které jsme si zvykli, studené 
večeře (jídlo by mělo mít pokojovou teplotu). 

• Dávat více cigaret. 

Duševní zdraví 

Sociální rehabilitace 
• Mohla by tady být veselejší nálada. 

• Dechové cvičení. 

Charita Kojetín 

Azylové domy 
• Víc pomáhat, když jsme ve špatné situaci s bydlením. 

• Mít celý byt s koupelnou, kuchyní, záchodem - ne jenom 
pokoj. 

Centra denních služeb • Delší provoz. 

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

• Měli by dávat peníze. 
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Poskytovatel/Služba Komentáře 

Charita Přerov 

Nízkoprahová denní centra 

• Zprávy v TV. 

• TV zprávy. 

• TV - na zprávy. 

• Televize na sledování zpráv. 

• Televize na sledování zpráv. 

• Od 18:00 noční sedárna. 

• Noční sedárna od 18:00, televize, wifi. 

• Noční sedárna od 18 hodin. 

• Noční sedárna by mohla otvírat v 18 hodin. 

• Možná bych chtěl, aby tu bylo alespoň jednou týdně 
teplé jídlo. 

• Holicí strojek moc škube, prosím vyměnit. 

• Buďte více nezávislí. 

• 18:00 - 6:00 

Nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež 

• Víc venkovních aktivit. 

• Kroužek vaření, výlety. 

Pečovatelská služba • Pečovatelky jsou odolné. 

Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

• Z Charity využívám jen SONUS, tj. cvičení a pokud to jde 
zájezdy a přednášky. 

• Více cvičení. 

• Se Sonusem jsem moc spokojená, chodím sem hlavně na 
PC a jeho výborné pracovnice, které vždy poradí. Pak se 
zúčastňuji nordic walking a některých cestovatelských 
přednášek pana Šuby (s promítáním). 

• Mohlo by se cvičit i ve čtvrtek a s hudbou. 

• Častěji poskytované služby by mohly být. 

Jsme tady 

Centra denních služeb 

• Zajištění služby v nečekaných situacích (nemoc, úraz 
opatrovníka), prodloužení a zajištění pracovní doby 
klientovi z rodinných důvodů. 

• Více cvičení, chození s oporou. 

• Rozšíření služby bych uvítal. 

KAPPA-HELP 

Kontaktní centra 
• Větší prostory. 

• Větší prostor. 

• Lépe vyhovující prostory KC. 

Odborné sociální poradenství • Větší pravomoci. 

Terénní programy • Častější zajíždění do Kojetína. 

Městys Brodek u Přerova 

Pečovatelská služba 

• Víkendová péče - chybí. 

• Vadí mi občasný nepořádek v odpadcích. 

• Sekání trávy a vodění psů z domu - ne že se vyvenčí 
hned pod okny a na chodník. 

• Poskytovat službu i o víkendech. 

• Péče o svátcích. 
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Poskytovatel/Služba Komentáře 

Sdružení MOST K ŽIVOTU 

Sociálně terapeutické dílny 

• Zlepšit pracovní výkonost, zlepšit dobrou komunikaci. 

• Víc poznávacích návštěv (výstavy). Chtěla bych, aby se 
tu pořád nemluvilo o tom, kdo z rodičů které zaměstnání 
vykonává (jsem z toho moc smutná). 

• Jsem nespokojen s postupem a jednáním paní ředitelky, 
uvítal bych výlety i mimo Přerov. 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky 

Odborné sociální poradenství 

• Někdy dlouhé čekací doby při objednávání. 

• Mohlo by se více dělat pro postižené. Aktivizační služby - 
nikam se nedostanem kvůli chybějící bezbariérovosti v 
dopravě. 

Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

• Že se na aktivizační služby přispívá, i když jsou sponzoři. 
Málo aktivit letos - kvůli covidu. 

• Uživatel sociál.-terapeut. dílny. Nevhodný přístup od 
vedení k uživatelům, omezování v zákl. lidských 
potřebách - WC, jídlo ani donesené zamítáno. 

• Omezení služeb kvůli covidu. 

• Omezení kvůli covidu. 

Sociální služby města Přerova 

Osobní asistence 
• Asistentky jsou časově velmi vytížené, proto je někdy 

složitější dohodnout asistence dle mých potřeb. 

Pečovatelská služba 

• Více času na každého. 

• Postrádáme noční pečovatelské služby. Není vždy po 
ruce soused, který by jakkoliv pomohl. 

• Nová koupelna na DPS. 

• Noční služba na DPS. 

• Chci, aby se věnovali jen mně, není dost času na mě, 
chci, aby tady byl někdo pořád. 

TyfloCentrum Olomouc 

Sociální rehabilitace 
• Vadí mi, že je v Přerově. 

• Vadí mi dojíždění. 

• Chtěl bych více odborných služeb pro ovládání počítače. 

VČELKA sociální služby 

Pečovatelská služba 

• Vybrat si sociální sestry. 

• Vadí mi příliš časté střídání soc. pracovnic. 

• Střídání pracovníků, uvítala bych, kdyby chodila pouze 1 
pečovatelka. 

• Nechci, aby se stále měnil personál. 
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Chybějící služby 

Respondenti byli dotázáni, zda podle nich v obcích na Přerovsku chybí nějaká sociální služba. Sešlo se 

přes sedmdesát komentářů. Komentáře pokrývají širokou škálu různých návhrů A ne vždy se jedná 

ale o služby sociální.   

Návrhy v komentářích jsou poměrně roztříštěné, žádná služba není zmiňována ve větší míře. Některé 

služby jsou uváděny ale opakovaně. Nejčastěji byla zmiňována odlehčovací služba (6x). Dále pak 

chráněné bydlení (5x), azylové domy (4x), domovy pro seniory (3x), domy s pečovatelskou službou 

(3x) a pečovatelská služba (3x). 

Následuje přehled všech ostatních komentářů. Ty zahrnují různé návrhy. Žádný z nich se ale 

nevyskytuje v komentářích ve větší míře.  

• Akademie 3. věku pro lidi bez maturity. 

• Alespoň 1x14 dní se zaměřit na postižené - besedy, aktivizačky. 

• Ať pohlídají děti. 

• Bydlení pro lidi. 

• Doprovod postižených lidí k lékaři, na úřad. 

• Finanční poradenství (bezplatné). 

• Chybí aktivity v menších obcích. 

• Chybí mi nákupy - charita už to nedělá. 

• Chybí všude, jste žádaní. 

• Je méně dostupná péče o víkendech a svátcích. 

• Kojenecký ústav. 

• Kontaktní centrum v Kojetíně. 

• Kroužky pro postižené. 

• Lepší pomoc s hledáním bydlení, nemožnost sehnat bydlení, není na kauci. 

• Levnější dovážka obědů. 

• Malý obchůdek s nejnutnějším zásobováním. 

• Mobilní očkovací centrum - covid senioři +80. 

• Na vesnicích se více starat o seniory, pokud není možnost z rodiny. 

• Nabízet práci pro Romy. 

• Něco na pomoc rodičům, co mají postižené děti. 

• Nějakou organizaci, která by poskytovala Romům zaměstnání. 

• Někoho, kdo bude navštěvovat seniory. 

• Noclehárna. 

• Občanská pomoc, aby si lidé pomáhali navzájem. 

• Osoby se ZP. 

• Plné kapacity nynějších služeb. 

• Podle mě jsou sociální služby zneužívány zdravými, ale línými osobami. 

• Pomoc s bydlením. 

• Pomoc s prací pro "postižené" lidi. 

• Potraviny, pleny, Sunary. 

• Právní poradenství. 



47 

• Pro mladší tělesně postižené. 

• Pro osoby trestané. 

• Pro rodiče, aby měli podporu, když jsou děti v pěstounské péči, aby je vídali. 

• Rehabilitace. 

• Rehabilitační sestry. 

• Služba pro ty, kteří jsou pouze OZZ a nemají ID. Mají těžkou situaci při hledání zaměstnání. 

• Služba, která by postiženého mohla hlídat i v noci, kdyby pečující osoba musela do nemocnice. 

• Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. 

• Sociální služby pro starší bezdomovce - monitoring násilí vůči nim. 

• Společenská. 

• Stravovací a úklidová s hygienou. 

• Terénní program pro děti. 

• To je těžké, asi speciálně zdravotní. 

• V Čechách u Přerova. 

• V rámci udržení rodiny, kterou považuji za základ náročné péče o postiženého, by tu měla být 

služba, která by se postarala o rodiče, aby si mohli odpočinout. 

• Víc aktivit pro děti. 

• Víc peněz.(2x) 

• Více bydlení. 

• Více kulturních akcí. 

• Více pomoci pro postižené. 
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Celková spokojenost s životem 

Mezi respondenty převládá spokojenost s jejich životem, ale ne tak výrazně jako u hodnocení 

spokojenosti se sociálními službami.  Za velmi spokojené se označilo 21 % a za spíše spokojené dalších 

35 % respondentů. Spokojenost s životem vyjádřilo tedy 56 % respondentů.  

Neutrální možnost tak napůl volilo 34 % respondentů. A za přímo nespokojené s jejich životem se 

označilo 10 %. Z čehož 6 % uvedlo, že jsou spíše nespokojeni a 4 % velmi nespokojeni.  

Celková spokojenost s životem 

 

 

V následující tabulce je přehled hodnocení spokojenosti za jednotlivé služby. Vedle počtu 

respondentů z dané služby tabulka obsahuje průměrnou spokojenost a podíl spokojených 

respondentů. Tedy podíl těch, kteří se označili za velmi nebo spíše spokojené. Rozdíly mezi službami 

jsou výrazné. Jsou zde služby, kde převládá spokojenost se životem. Jsou zde ale i služby, kde 

spokojení respondenti jsou v menšině.  

Nízké hodnoty nelze ale brát jako selhání služeb. Že by něco zanedbaly, a proto jsou jejich klienti 

nespokojeni se životem. Služby pracují s rozličnými cílovými skupinami, které jsou v rozdílné situaci a 

mají rozdílné problémy. A jednotlivé služby hrají rozdílně významnou roli v životě svých klientů. Toto 

hodnocení přibližuje, jak respondenti nahlíží celkově na svůj život, ne jen ve vztahu ke službám, které 

využívají. 

Spokojenost s životem podle jednotlivých služeb 

Poskytovatel/Služba 
Počet 

respondentů 
Průměrná 

spokojenost 
Podíl 

spokojených 

Alfa handicap 

Osobní asistence 7 2,3 71% 

Armáda spásy v České republice 

Azylové domy 12 2,2 58% 

Velmi spokojen
21%

Spíše spokojen
35%

Tak napůl
34%

Spíše 
nespokojen

6%

Velmi 
nespokojen

4%
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Poskytovatel/Služba 
Počet 

respondentů 
Průměrná 

spokojenost 
Podíl 

spokojených 

AUDIOHELP 

Sociální rehabilitace 11 2,0 73% 

Centrum sociálních služeb Kojetín 

Odborné sociální poradenství 20 1,8 83% 

Pečovatelská služba 20 2,1 67% 

Člověk v tísni 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 15 3,3 20% 

Terénní programy 21 3,1 26% 

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova 

Domovy pro seniory 20 2,5 47% 

Domov pro seniory Radkova Lhota 

Domovy pro seniory 20 1,8 79% 

Domovy se zvláštním režimem 20 2,1 71% 

Duševní zdraví 

Sociální rehabilitace 19 2,7 35% 

Charita Kojetín 

Azylové domy 4 2,5 25% 

Centra denních služeb 15 3,1 21% 

Odlehčovací služby 4 2,5 50% 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 20 2,7 47% 

Charita Přerov 

Nízkoprahová denní centra 19 3,5 14% 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 9 1,6 80% 

Odborné sociální poradenství 20 3,1 25% 

Pečovatelská služba 40 1,8 83% 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 12 2,3 55% 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

20 2,2 72% 

Jsme tady 

Centra denních služeb 5 2,2 60% 

KAPPA-HELP 

Kontaktní centra 5 3,6 20% 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 10 1,4 89% 

Odborné sociální poradenství 19 2,3 56% 

Terénní programy 1 5,0 0% 

Městys Brodek u Přerova 

Pečovatelská služba 20 2,3 60% 

Obec Čechy 

Pečovatelská služba 10 1,6 90% 

Obec Troubky 

Pečovatelská služba 18 1,9 75% 

Sdružení MOST K ŽIVOTU 

Sociálně terapeutické dílny 4 1,5 75% 
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Poskytovatel/Služba 
Počet 

respondentů 
Průměrná 

spokojenost 
Podíl 

spokojených 

Sociální rehabilitace 5 1,8 60% 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky 

Odborné sociální poradenství 8 2,6 43% 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

10 2,0 80% 

Sociální služby města Přerova 

Denní stacionáře 14 2,0 80% 

Osobní asistence 7 2,0 71% 

Pečovatelská služba 20 2,8 37% 

TyfloCentrum Olomouc 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

5 2,3 75% 

Sociální rehabilitace 5 2,8 20% 

VČELKA sociální služby 

Osobní asistence 1 3,0 0% 

Pečovatelská služba 8 2,9 38% 

  



51 

Životní problémy 

Respondentům byla předložena série možných problémů jako špatný zdravotní stav, nedostatek 

peněz, chybějící zaměstnání apod. a měli uvést, zda a do jaké míry se s těmito problémy potýkají. 

Hodnocení se pohybovalo na tříbodové škále (1 - Ne, 2 - Částečně a 3 – Velmi).  

Jako nejrozšířenější problém se ukázal špatný zdravotní stav. Zde pouze 45 % respondentů uvedlo, že 

se jich tento problém netýká. A naopak 55 % uvedlo, že se s tímto problémem potýkají. Je to jediný 

problém, který uvedla více než polovina respondentů. Tento výsledek není překvapením, vzhledem 

k tomu, kolik je mezi respondenty lidí se zdravotním postižením a seniorů.  

Jako další nejrozšířenější problémy respondenti uváděli malou soběstačnost (40 %), nedostatek 

peněz (40 %), špatný psychický stav (39 %) a osamocenost (36 %). 

Závažnost jednotlivých životních problémů (procenta) 

 

U všech předložených problémů se ale našla poměrně velká skupina respondentů, která se s nimi 

potýká. I nejméně rozšířený problém, kterým byl nedostatek času, uvedlo 12 % respondentů, tedy 

přibližně každý osmý respondent.  
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Následující tabulka ukazuje hodnocení daných problémů rozdělené podle jednotlivých služeb. 

Hodnoty v tabulce uvádí podíl respondentů z jednotlivých služeb, kteří uvedli, že se s daným 

problémem potýkají.  

Problémy v tabulce jsou seřazeny v následujícím pořadí: 

1. Chybějící/špatné zaměstnání 

2. Chybějící/špatné bydlení 

3. Nedostatek peněz 

4. Problém se splácením dluhů 

5. Drahé sociální služby 

6. Osamocenost, málo kontaktů s lidmi 

7. Nemám nikoho, kdo by mi pomohl, 

poradil 

8. Špatné vztahy v rodině 

9. Špatný zdravotní stav 

10. Špatný psychický stav (stres, deprese 

atd.) 

11. Malá soběstačnost 

12. Nuda 

13. Málo možností jak trávit volný čas 

14. Nedostatek volného času 
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Závažnost jednotlivých životních problémů podle služeb 

Poskytovatel/Služba 
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Alfa handicap 

Osobní asistence 7 14% 0% 0% 0% 29% 43% 29% 14% 86% 29% 57% 14% 29% 14% 

Armáda spásy v České republice 

Azylové domy 12 42% 83% 75% 67% 8% 17% 8% 42% 8% 25% 8% 33% 33% 25% 

AUDIOHELP 

Sociální rehabilitace 11 0% 0% 50% 0% 10% 30% 20% 20% 60% 30% 50% 30% 40% 0% 

Centrum sociálních služeb Kojetín 

Odborné sociální poradenství 20 5% 5% 15% 10% 10% 30% 5% 15% 55% 15% 40% 25% 15% 10% 

Pečovatelská služba 20 8% 0% 8% 8% 17% 42% 0% 8% 62% 8% 36% 0% 8% 8% 

Člověk v tísni 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 15 80% 73% 87% 73% 13% 20% 13% 40% 27% 60% 33% 53% 67% 33% 

Terénní programy 21 40% 50% 95% 75% 25% 45% 30% 50% 55% 80% 35% 25% 45% 40% 

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova 

Domovy pro seniory 20 6% 11% 22% 0% 11% 50% 11% 0% 39% 22% 44% 39% 44% 6% 

Domov pro seniory Radkova Lhota 

Domovy pro seniory 20 0% 6% 12% 6% 6% 24% 29% 12% 67% 18% 50% 12% 24% 12% 

Domovy se zvláštním režimem 20 0% 0% 15% 0% 8% 43% 23% 15% 43% 69% 67% 62% 69% 31% 

Duševní zdraví 

Sociální rehabilitace 19 39% 6% 39% 11% 0% 44% 17% 28% 61% 67% 44% 39% 33% 6% 

Charita Kojetín 

Azylové domy 4 25% 100% 50% 75% 25% 0% 50% 25% 0% 50% 0% 25% 0% 25% 

Centra denních služeb 15 20% 40% 47% 27% 53% 60% 67% 33% 87% 60% 67% 40% 40% 20% 

Odlehčovací služby 4 0% 0% 0% 0% 0% 75% 25% 0% 100% 25% 75% 25% 0% 0% 
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Poskytovatel/Služba 
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 20 72% 72% 78% 72% 0% 6% 11% 11% 11% 11% 11% 0% 11% 0% 

Charita Přerov 

Nízkoprahová denní centra 19 47% 64% 86% 36% 0% 14% 21% 21% 14% 14% 7% 7% 21% 14% 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 9 22% 22% 22% 22% 11% 22% 22% 0% 0% 11% 11% 44% 33% 22% 

Odborné sociální poradenství 20 35% 50% 100% 95% 0% 35% 30% 35% 60% 50% 20% 20% 40% 30% 

Pečovatelská služba 40 3% 7% 14% 0% 3% 59% 24% 31% 72% 62% 72% 21% 31% 0% 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 12 58% 50% 92% 100% 8% 0% 0% 0% 25% 42% 0% 0% 8% 0% 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 

20 0% 10% 25% 5% 10% 40% 25% 5% 50% 15% 5% 0% 20% 5% 

Jsme tady 

Centra denních služeb 5 0% 25% 50% 0% 50% 25% 0% 25% 25% 50% 100% 25% 0% 50% 

KAPPA-HELP 

Kontaktní centra 5 80% 80% 100% 60% 60% 40% 0% 80% 60% 80% 20% 60% 60% 20% 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 10 11% 11% 11% 11% 0% 33% 22% 33% 22% 33% 0% 56% 44% 11% 

Odborné sociální poradenství 19 17% 11% 33% 17% 22% 39% 22% 56% 28% 39% 6% 28% 33% 28% 

Terénní programy 1 - - - - - - - - - - - - - - 

Městys Brodek u Přerova 

Pečovatelská služba 20 6% 6% 33% 0% 6% 33% 11% 17% 83% 44% 61% 39% 50% 0% 

Obec Čechy 

Pečovatelská služba 10 0% 0% 0% 0% 10% 30% 0% 10% 90% 0% 90% 0% 20% 0% 

Obec Troubky 

Pečovatelská služba 18 0% 0% 7% 7% 0% 53% 7% 7% 87% 40% 67% 27% 27% 0% 

Sdružení MOST K ŽIVOTU 

Sociálně terapeutické dílny 4 25% 0% 0% 0% 0% 75% 25% 0% 50% 50% 25% 50% 50% 0% 
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Poskytovatel/Služba 
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Sociální rehabilitace 5 20% 0% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 100% 20% 0% 0% 0% 0% 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky 

Odborné sociální poradenství 8 25% 13% 38% 13% 25% 25% 0% 0% 88% 50% 13% 25% 25% 13% 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 

10 20% 0% 40% 10% 20% 20% 0% 30% 90% 50% 50% 30% 20% 20% 

Sociální služby města Přerova 

Denní stacionáře 14 0% 8% 17% 0% 42% 33% 18% 0% 25% 27% 42% 17% 25% 0% 

Osobní asistence 7 0% 14% 0% 0% 43% 14% 0% 29% 43% 29% 86% 29% 43% 0% 

Pečovatelská služba 20 0% 0% 30% 0% 50% 70% 25% 40% 90% 60% 75% 15% 30% 0% 

TyfloCentrum Olomouc 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 

5 20% 20% 60% 0% 0% 20% 0% 20% 40% 20% 40% 40% 60% 0% 

Sociální rehabilitace 5 40% 20% 60% 40% 0% 40% 0% 40% 100% 40% 20% 0% 40% 20% 

VČELKA sociální služby 

Osobní asistence 1 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 

Pečovatelská služba 8 0% 14% 14% 0% 14% 14% 0% 14% 86% 43% 57% 14% 14% 0% 
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Spokojenost s životem v obci 

S životem v jejich obci je většina (68 %) respondentů spokojena. Za velmi spokojené se označilo 27 % 

respondentů a za spíše spokojené 41 %. Hodnocení tak napůl volilo 25 %. A za spíše nebo velmi 

nespokojené se označilo 7 % respondentů.   

Celková spokojenost s životem v obci 

 

 

 

Respondenti žijící v Přerově jsou převážně spokojeni, ale míra jejich spokojenosti je o něco nižší než  

u respondentů z ostatních obcí. Rozdíl je patrný především u velmi spokojených respondentů  

a respondentů, kteří uvedli, že jsou spokojeni jen tak napůl. Podíly nespokojených respondentů jsou 

ale v obou skupinách velmi nízké.  

Je ale potřeba zdůraznit, že respondenti z různých obcí jsou z rozdílných cílových skupin, které mají 

různé problémy a požadavky. Nelze tedy vzájemně poměřovat výsledky jednotlivých obcí tak, jako by 

se jednalo o reprezentativní šetření všech jeho obyvatel. A vyvozovat z výsledků, že se někde žije lépe 

nebo hůře.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velmi spokojen
27%

Spíše spokojen
41%

Tak napůl
25%

Spíše 
nespokojen

5%

Velmi spokojen
2%



57 

 
Spokojenost s životem v jednotlivých obcích 

 

 

V následující tabulce je přehled hodnocení spokojenosti za jednotlivé služby. Vedle počtu 

respondentů z dané služby tabulka obsahuje průměrnou spokojenost a podíl spokojených 

respondentů. Tedy podíl těch, kteří se označili za velmi nebo spíše spokojené. Mezi jednotlivými 

službami jsou velké rozdíly. Podíl spokojených klientů s životem v dané obci se u jednotlivých služeb 

pohybuje od 20 % do 100 %. 

Spokojenost s životem v obci podle jednotlivých služeb 

Poskytovatel/Služba 
Počet 

respondentů 
Průměrná 

spokojenost 
Podíl 

spokojených 

Alfa handicap 

Osobní asistence 7 2,3 57% 

Armáda spásy v České republice 

Azylové domy 12 1,9 75% 

AUDIOHELP 

Sociální rehabilitace 11 2,1 91% 

Centrum sociálních služeb Kojetín 

Odborné sociální poradenství 20 1,9 79% 

Pečovatelská služba 20 2,0 80% 

Člověk v tísni 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 15 2,7 40% 

Terénní programy 21 2,9 50% 

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova 

Domovy pro seniory 20 2,1 61% 

Domov pro seniory Radkova Lhota 

Domovy pro seniory 20 1,3 100% 

Domovy se zvláštním režimem 20 1,7 95% 

Duševní zdraví 

33

21

43

40

18

31

5

5

1

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ostatní obce

Přerov

Velmi spokojen Spíše spokojen Tak napůl

Spíše nespokojen Velmi spokojen
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Poskytovatel/Služba 
Počet 

respondentů 
Průměrná 

spokojenost 
Podíl 

spokojených 

Sociální rehabilitace 19 2,1 74% 

Charita Kojetín 

Azylové domy 4 2,3 75% 

Centra denních služeb 15 2,8 36% 

Odlehčovací služby 4 2,0 75% 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 20 2,8 55% 

Charita Přerov 

Nízkoprahová denní centra 19 3,1 20% 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 9 1,3 89% 

Odborné sociální poradenství 20 2,1 70% 

Pečovatelská služba 40 1,9 73% 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 12 2,5 33% 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

20 2,5 55% 

Jsme tady 

Centra denních služeb 5 2,4 40% 

KAPPA-HELP 

Kontaktní centra 5 2,2 60% 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 10 1,5 90% 

Odborné sociální poradenství 19 2,3 61% 

Terénní programy 1 5,0 0% 

Městys Brodek u Přerova 

Pečovatelská služba 20 2,3 67% 

Obec Čechy 

Pečovatelská služba 10 1,0 100% 

Obec Troubky 

Pečovatelská služba 18 1,6 94% 

Sdružení MOST K ŽIVOTU 

Sociálně terapeutické dílny 4 1,0 100% 

Sociální rehabilitace 5 2,4 40% 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky 

Odborné sociální poradenství 8 2,5 50% 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

10 2,1 80% 

Sociální služby města Přerova 

Denní stacionáře 14 2,2 69% 

Osobní asistence 7 1,9 71% 

Pečovatelská služba 20 2,4 65% 

TyfloCentrum Olomouc 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

5 1,8 80% 

Sociální rehabilitace 5 2,2 80% 

VČELKA sociální služby 

Osobní asistence 1 1,0 100% 
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Poskytovatel/Služba 
Počet 

respondentů 
Průměrná 

spokojenost 
Podíl 

spokojených 

Pečovatelská služba 8 2,0 71% 

 

 

Respondenti mohli uvést, co jim na obci, ve které žijí, vadí nebo co by se tam mohlo zlepšit. Sešlo se 

přes dvě stě komentářů, tedy odpověděla necelá polovina respondentů. Většina respondentů 

pochází z Přerova nebo Kojetína, takže i většina komentářů se vztahuje k situaci v těchto městech. 

V případě Přerova to bylo 156 komentářů. A je v nich možné najít řadu rozdílných témat.  Přehledně 

je zobrazuje následující graf. Procenta určují podíl respondentů, kteří uvedli nějaký komentář a 

zmínili v něm dané téma. Protože někteří respondenti uváděli více problémů, součet hodnot v grafu 

tvoří více než 100 %.  

Nejčastěji si respondenti stěžovali na dopravu ve městě, což je dlouhodobý problém Přerova. 

Doprava ve svých komentářích uvedlo 21 % respondentů. Následuje trojice problémů. A to 

nedostupnost bydlení, problémy s Romy a nedostatečná možnost volnočasových aktivit.  

Největší problémy města Přerov 

 

 

Komentářů se sešlo velké množství, ale většinou byly stručné a hodně se opakovaly. Nepřináší tak 

mnoho podrobnějších informací k jednotlivým tématům. Takže kvůli přehlednosti zde nebudou 

uvedeny všechny. Ale komentáře jsou rozděleny podle nejčastěji zmiňovaných témat a u nich je 
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uveden výběr několika komentářů pro ilustraci. Nebo takových komentářů, které přináší nějaké 

zajímavé doplňující informace. 

Doprava ve městě 

• Doprava - obchvat. 

• Doprava, dokončení dálnice. 

• Méně kamionů a lepší dopravní situace. 

• Příliš aut a zácpa na silnicích 

• Přetížené město dopravou 

Nedostupnost bydlení 

• Dostupné bydlení. 

• Málo bytů pro zdravotně postižené. 

• Málo městských bytů. 

• Nejsou obecní byty. 

• Problém s bydlením, drahé nájmy. 

Problematičtí Romové 

• Problémy s mladými Romy - zajistit kontrolu nad nimi. 

• Převážně romská populace v určitých místech. 

• Skupinky Romů provokují, pokřikují u nádraží. 

• Vadí mi Romové, kteří dělají problémy. 

• Zlepšit soužití s Romy. 

Volnočasové aktivity 

• Akce pro seniory. 

• Kulturní vyžití, málo akcí pro děti. 

• Málo sportovišť pro veřejnost. 

• Více volnočasových aktivit. 

• Více center či středisek pro děti na trávení volného času. 

Stav chodníků 

• Chodníky a nájezdy pro vozíčkáře. 

• Kluzké chodníky, mám problémy s chůzí a dlažba je kluzká, zejména Kratochvílova ul. 

• Nevyhovující chodníky v některé části města. 

• Špatný stav chodníků, chybí nájezdy na chodník. 

• Vše funguje až na neustále rozkopané chodníky - opravy. 

Úklid, pořádek, odpady 

• Čistější město. 

• Nepořádek na veřejných prostranstvích, nedostatek sáčků na psí exkrementy. 

• Nepořádek, plné kontejnery. 



61 

• Nepořádek, špína, vyhazování věcí mimo určené kontejnery. 

• Úklid města (u popelnic, laviček a jiné). 

Nedostatek práce 

• Víc práce pro lidi. 

• Malá zaměstnanost - není nabídka práce. 

• Práce že není. 

• Větší nabídka práce pro postižené lidi. 

• Více pracovních příležitostí. 

Nedostatečná bezpečnost 

• Celková bezpečnost ve městě. 

• Kriminalita je vysoká. 

• Kriminalita - strach jít večer po ulici, víc bezpečnostních kamer. 

• Nevhodné chování některých Romů, chci se cítit bezpečně při pohybu ve městě. 

• Více kamer a strážníků v ulicích - malá bezpečnost ve městě. 

Práce úřadu 

• Vstřícnější chování úředníků města. 

• Lepší komunikace na úřadech, chovají se ke mně jako k hloupému, nic nevysvětlí, odkývají.  

• Vedení magistrátu. 

• Vedení města - nestarají se o svůj majetek, malá podpora sociálně slabých. 

• Že se úřady nestarají o lidi, co jsou opravdu v nouzi, řídí se jen přísnými předpisy a pomáhají 

těm, co to nepotřebují.  

Špatné ovzduší 

• Doprava - lidi jsou pokusní králíci, co vydrží jejich plíce.  

• Smog. 

• Špatné ovzduší. 

Bezbariérovost 

• Bezbariérový přístup do domu (některé paneláky toto nemají). 

• Bezbariérový přístup do obchodů (drogerie). 

• Řidiči autobusů nezastavují u kraje, tak jak mají, nechávají velké mezery a špatně se 

vystupuje. 

• bezbariérový autobus. 

• Schody, dostupnost. 

Chybějící ostatní služby 

• Zavírají se obchody i v centru. 

• Chybí obchod. 

• Moc vietnamských obchodů, víc cukráren, noční pohotovost chybí. 
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• Více cukráren či spíš posezení venku, až skončí covid. 

• Vyprazdňování menších obchodů a služeb, např. opravny elektrospotřebičů apod. 

Diskriminace, rasismus 

• Rasismus. 

• Zlepšit bydlení - je moc drahé a když je člověk Rom, tak ho nikde nechcou. 

• Že jsou tu lidi proti Romům a není tu práce, chlap chce pracovat a nikde ho nechtějí vzít. 

Špatné mezilidské vztahy 

• Hlavně občasné chování lidí a jak se k sobě chovají. 

• Chování lidí obecně. 

• Lidé mají k sobě daleko. 

• Lidi - jsou falešní. 

• Sobečtí lidé. 

Bezdomovci 

• Bezdomovci na lavičkách. 

• Bezdomovci i před barákem a u obchodů. 

• Bezdomovci popíjející alkohol na lavičkách. 

• V okolí supermarketů se potulují a žebrají bezdomovci a policie se tomu vyhýbá. 

Nedostatek zeleně 

• Málo zeleně. 

• Málo zeleně, více stromů.  

• Okolí Přerova - zeleň, hodně se kácí zbytečně chráněná Žebračka.  

• Víc zeleně na náměstí T.G.M. 

• Více zeleně v Přerově. 

Chybějící sociální služby 

• Nedostatek ubytoven, nelze se ubytovat se psem. 

• Není možnost zajištění odlehčovací služby. 

• Ubytovny. 

• V případě nějakého neštěstí v rodině není zajištěna žádná odpovídající péče jak např. v 

Kroměříži, Prostějově, Vyškově. Též chráněné bydlení. 

Ostatní problémy a návrhy 

• Bary - herny. 

• Dokončit akci Strojař - malometrážní byty pro mladé i seniory. 

• Městský rozhlas v oblasti U Tenisu je příliš hlasitý a není nic rozumět. 

• Lavičky. 

• Drogy. 

• Město není hezké, nechci tady být. 
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• Kácení velkých zdravých stromů, málo aktivit pro důchodce - klubovna? 

• Koronavirus v Přerově - město je "mrtvé". 

• Chybí parkoviště. 

• Zlepšení přístupu PČR k občanům. 

• Nádraží je hrozný. 

• Drahé poplatky za psa. 

• Vstřícnější lékaři k zdravotně postiženým. 

• Noční pohotovost chybí. 

• Neobjektivní policie a špatní lidé, tolerance a úcta k lidem na ulici. 

• Málo parkovacích míst pro invalidy. 

• Neprovedená protipovodňová opatření, zrušení přistavování kontejnerů. 

• OSSZ v Bajerově ulici - lidi nedostávají peníze v termínu - nemocenskou a ti lidi nemají co jíst. 

Je tu málo městských bytů, soukromé jsou příliš drahé, jsem seniorka, platím dluhy a bydlím v 

hrozném prostředí a to jsem celý život pracovala. 

• Ozvučené autobusy, zlepšit MHD. 

• Pejskaři, aby měli uvázaného psa na krátkém vodítku. 

• Policie.(2x) 

• Politici a krásné budovy, které se bez využití rozpadnou. 

• Málo kamarádů. 

• Semafor. 

• Sekačky v létě, horko v létě. 

• Silnice. 

• Škola. 

• Velká vzdálenost ke stanici MHD i do Billy. 

• Lepší doktor v posudkové komisi. 

• Více cyklotras nebo je víc propojit. Jak mám dostat maminku, která má zdravotní problémy, 

na úřad či město, nemám auto a senior taxi musí nejdřív papírově potvrdit a tam nedojde, 

nestačí se taxikáři jen OP či ZTP prokázat? 

• Více informací o dění v Přerově v Přerovské televizi, častější zprávy, příspěvek pro seniory na 

poplatky. 

• Ochrana životního prostředí. 

• Vyloučená lokalita, chtěla bych bydlet normálně. 

• Vyloučená lokalita. 

• Zamezit podomnímu prodeji. 

• Zvětšit město. 
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Ke Kojetínu se sešlo celkem 36 komentářů. Nejvíce z nich jako problém obce uvádí Romy. Ve svých 

komentářích je zmínilo 40 % respondentů. Často respondenti své odpovědi nijak neupřesňují. Ale tam 

kde ano, mluví v souvislosti s Romy o narušování pořádku nebo o obavách o svou bezpečnost. 

V několika komentářích je pak zmiňováno centrum města či náměstí jako místo, kde jsou tyto 

problémy největší.  

S tímto tématem úzce souvisí téma bezpečnosti. Někteří respondenti zmiňují bezpečnost v souvislosti 

s Romy. Ale část komentářů mluví o bezpečnosti nebo kriminalitě v obci obecně. Bezpečnost uvedlo 

ve svých komentářích 18 % respondentů. 

Relativně časté jsou také stížnosti na stav chodníků v obci. Tento problém uvedlo 16 % respondentů. 

V komentářích není uváděno žádné konkrétní místo, které by respondenti vnímali jako zvláště 

problematické.  

Žádné další téma se v komentářích již neobjevuje ve větší míře. V komentářích jsou ale zmiňovány i 

další problémy, ale všechny uvádí jen jeden nebo dva respondenti. Zmiňováno je tak např. i chybějící 

veřejné WC nebo nedostatek laviček.  

Následuje přehled všech komentářů, které respondenti z Kojetína uvedli.  

• Aby nám dali peníze. 

• Autobusy, které nevezmou vozíčkáře. 

• Bojím se na náměstí - Romové, málo laviček z nádraží. 

• Diskriminace sociálky. 

• Diskriminace, násilí. 

• Hodně neukázněných Romů v centru města. 

• Chování některých občanů. 

• Kriminalita, Romové, kteří obsadí celé náměstí. 

• Lepší možnost dopravy jinam. 

• Lidi - pomlouvají, nepomáhají si. 

• Málo laviček, WC - veřejné. 

• Málo práce, málo peněz, dávky. 

• Málo pro Romy se dělá. 

• Moc hlučných Romů, hrbaté chodníky. 

• Nadměrná automobilová doprava, chybí obchvat, v okolí škol není snížená rychlost. 

• Nedostatek práce, bytů. 

• Nepřizpůsobiví - počet Romů. 

• Nic se mi tu nelíbí. 

• Obávám se pochůzek ve večerních hodinách přes náměstí (různé skupinky Romů … 

mladistvých). 

• Příliš moc velké množství Romů volně se poflakujících, hřbitov se zamyká v 17 hod., což je 

brzy. 

• Romové. (3x) 

• Romové bydlící na náměstí (bezpečnost), špatné chodníky. 

• Romové všude, kde se podívám, zastávky autobusu. 

• Romové, hřbitov nutná oprava, chybí dlažba a WC. 
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• Romové, kriminalita. 

• Romové, kteří se neumějí chovat. 

• Rozhazování peněz na zbytečná zařízení v Kojetíně, násilí a krádeže v Albertu. 

• Špatné chodníky - přechod z chodníku na cestu a opačně ve vedlejších ulicích mimo město - 

nebezpečné pro pacienty s chodítkem - pád při přechodu. 

• Špatné chodníky. 

• V Kojetíně není v mnoha ulicích řádné osvětlení, zlomil jsem si nohu - rozbité chodníky, žádná 

práce pro Romy. 

• Větší bezpečnost. 

• Víc aby dělali pro cikány. 

• Víc stinných míst, chodníky - nájezdy. 

• Všechno mi tady vadí. 

• Zastávky na náměstí - stín, hrbolaté chodníky. 

• Zdražování popelnic, oprava silnic. 

 

Mimo respondentů z Přerova a Kojetína uváděli komentáře i respondenti z dalších obcí. Vzhledem 

k malému množství takových respondentů je těchto komentářů relativně málo. Nelze je tak za 

jednotlivé obce již nijak podrobněji členit. Na následujících řádcích jsou tedy uvedeny všechny 

komentáře rozděleny podle toho, ze které obce respondenti pochází. 

Beňov 

• Špatné mezilidské vztahy, občas doprava do Přerova - hlavně v sobotu a neděli. 

Bochoř 

• Vadí mi rozkopaná komunikace (cesta), chodníky opravit. 

Brodek u Přerova 

• Bordel v odpadech, nekázeň lidí. 

• Hlučná komunikace a nezájem vedení obce o společenský život. 

• Málo sečení trávy od podjezdu po DPS a kolem. Na nádraží se udělal krásný plot, plocha je 

znehodnocena trávou. Mohla by se využít k jiným účelům. 

• Pořádek a čistota v obci. 

• Pro lidi, kteří špatně chodí, udělat lavičky, aby si mohli odpočinout. 

• Špatná komunikace s obcí, častější odvoz odpadu. 

• Údržba zeleně. 

Domaželice 

• Chybí pečovatelský dům. 

Dřevohostice 

• Negativní lidi - pomlouvají, závidí, chybí dětský lékař, opravit zámek. 
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Grymov 

• Vadí mi příliš velká frekvence dopravy, především kamionů po silnici. 

Měrovice 

• Hřiště pro děti. 

• Zakazují cikánům chodit na hřiště, děti si nemají kde hrát. 

Pavlovice u Přerova 

• Hospoda je daleko a špatní fotbalisté. 

• Nájezd na hřbitov pro vozíčkáře, kostel se mi líbí, někteří řidiči jezdí i v areálu jako divočáci. 

• V Pavlovicích mě nikdo nemá rád. 

Podolí 

• Není tam žádná zábava, činnost, něco pro důchodce, jezdí tam málo autobusů. 

• Nevhodné dopravní spojení, málo příležitostí k pracovnímu uplatnění. 

Prosenice 

• Lepší náhled zdravých lidí na zdravotně postižené. 

• Nedostatek kontejnerů na tříděný odpad. 

Radkova Lhota 

• Aby již skončil covid a mohli jsme chodit do parku. 

• Chybí tu restaurace, máme jen kantýnu. 

• Některé sestřičky. 

• Rehabilitace, technika pro ošetření. 

• Rodina - je daleko. 

• Víc kulturních zážitků. 

Troubky 

• Není hrázování. Kdyby byla lepší komunikace mezi lidmi. 

• Neudělané hrázování kvůli vodě. Komunikace mezi lidmi - špatná. 

• Protipovodňová ochrana, komunikace mezi lidmi. 

• Protipovodňová ochrana. 

• Špatná hlasitost a kvalita rozhlasu. 

• Vztahy mezi občany obce, nejsou dobré. 

Uhřičice 

• Aktivity pro seniory - nejsou žádné. 

Vlkoš 

• Chodník před domem. 
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