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ZÁPIS 
 

z online jednání Řídící skupiny 
 

v rámci projektu: „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb 

 na Přerovsku“ 
 

- dne 11. května 2021 - 

Program: 

1. Analýza sociální situace na Přerovsku 

2. Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb na Přerovsku,  

Letáček Síť pomoci 

3. Strategická část SPRSS 

4. Příští jednání 

 
 

Ad 1. 

Koordinátorka projektu informovala přítomné o stavu aktivity Analýza sociální situace.  

Ke dnešnímu dni jsou zhotoveny: 

 

• Sociodemografická analýza 

• Analýza finančních zdrojů     

• Analýza poskytovatelů sociální služeb 

• Analýza uživatelů sociálních služeb  

 

Dne 28. května 2021 budou analýzy rozeslané dotčeným organizacím, aby překontrolovaly  

a schválily obsah. Texty z analýz budou použity do Střednědobého plánu sociálních služeb  

na Přerovsku 2022 -2024.  

 

Ve fázi tvorby jsou SWOT analýzy pracovních skupin.  

 

Ad 2. 

Koordinátorka projektu informovala přítomné o zpracovaném letáčku Síť pomoci. Letáček 

bude rozeslán spolu se zápisem.  

Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb byl po úpravách znovu odeslán 

zainteresovaným organizacím ke schválení. Dne 14. května 2021 bude katalog předán grafikovi 

k úpravě.  
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Ad 3. 

Koordinátorka projektu shromáždila podklady z pracovních skupin, které jsou po odsouhlasení 

řídící skupinou upraveny a doplněny.  

Jedná se o:  

1. Vize SPRSS  

2. Priority SPRSS 

3. Cíle SPRSS  

4. Opatření SPRSS 

 
 

 

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

 
 

Ad 4. 
 

Termín příštího jednání je naplánován na 14. září 2021 v 10:00 hodin. 

 

 

Zapsala: Koordinátorka projektu 
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Příloha č. 1 

Vize, priority, cíle a opatření z Řídící skupiny 

 

 

Vize:  

„ORP Přerov - region, kde je zajištěna dostupná, provázaná a široká síť sociálních a návazných 

služeb pro všechny občany, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci nebo jsou touto situací 

ohroženi.“ 

 

Priority: 

0. Průřezové priority 

1. Rodina, děti a mládež 

2. Osoby se zdravotním postižením 

3. Senioři 

4. Osoby ohrožené sociálním vyloučením a etnické menšiny 

 

 

0. Průřezové priority 

 

0.1 Podpora procesu plánování sociálních služeb 

0.1.1 Zachování kontinuity procesu plánování sociálních služeb 

0.1.2 Rozvoj a upevnění spolupráce v rámci plánování sociálních služeb  

s poskytovateli v ORP Přerov 

0.1.3 Zapojování uživatelů do procesu plánování sociálních služeb 
 

0.2 Podpora aktivit zaměřených na propagaci sociálních služeb 

0.2.1 Vyhodnocení dosavadní praxe v oblasti propagace sociálních služeb   

0.2.2 Podpora propagace sociálních služeb 

0.2.3 Průběžná aktualizace informačního portálu sociálních služeb 

0.2.4 Průběžná aktualizace online katalogu poskytovatelů sociálních služeb 

0.2.5 Průběžná aktualizace letáčku Síť pomoci 
 

0.3 Podpora spolupráce s Mikroregiony a MAS na území Přerovska 

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

ORP Přerov  

0.3.2 Nastavení formy spolupráce s mikroregiony a MAS 

0.3.3 Posílení informovanosti mikroregionů a MAS 
 

0.4 Rozvoj dobrovolnických aktivit 

0.4.1 Rozvoj dobrovolnické činnosti v oblasti sociálních služeb  

a návazných aktivitách 
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1. Rodina, děti a mládež 

 
 

1.1 Zachování a rozvoj stávajících registrovaných sociálních služeb 

1.1.1 Zachování a rozvoj azylového domu – Armáda spásy v České republice, z.s. 

1.1.2 Zachování a rozvoj azylového domu – Charita Kojetín 

1.1.3 Zachování a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – Armáda spásy  

v České republice, z.s. 

1.1.4 Zachování a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – Charita Přerov 

1.1.5 Zachování a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – KAPPA-HELP, z.s. 

1.1.6 Zachování a rozvoj soc. aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi – Člověk v tísni, o.p.s. 

1.1.7 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi – Charita Přerov 

1.1.8 Zachování a rozvoj soc. aktiv. služeb pro rodiny s dětmi – SOS dětské vesničky, z.s. 

1.1.9 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi – Charita Kojetín 

1.1.10 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – Středisko sociální prevence 

Olomouc, příspěvková organizace (Poradna pro rodinu Přerov) 

1.1.11 Podpora ostatních registrovaných sociálních služeb pro cílovou skupinu rodiny, děti  

a mládež působících v rámci správního obvodu ORP Přerov 

 

1.2 Podpora a rozvoj návazných služeb a aktivit pro rodiny, děti a mládež 

1.2.1 Podpora a rozvoj sítě mateřských a rodinných center 

1.2.2 Podpora projektů a aktivit v oblasti agendy orgánu sociálně právní ochrany dětí 

1.2.3 Podpora a rozvoj potravinové pomoci 

1.2.4 Podpora ubytování rodin v krizi 

1.2.5 Podpora a rozvoj dětské psychiatrické péče 

 

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

do cílové skupiny rodina, děti a mládež. 
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2. Osoby se zdravotním postižením 
 

2.1 Zachování a rozvoj stávajících registrovaných sociálních služeb 

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

postižením přerovského regionu z.s. 

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

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

2.1.4 Zachování a rozvoj domovů pro osoby se zdravotním postižením v ORP Přerov 

2.1.5 Zachování a rozvoj chráněného bydlení v ORP Přerov 

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

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

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

2.1.9 Zachování a rozvoj centra denních služeb – Charita Kojetín 

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

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

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

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

2.1.14 Zachování a rozvoj sociální rehabilitace – AUDIOHELP z.s. 

2.1.15 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – Sjednocená organizace 

nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek 

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

p.o. 

2.1.17 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – Svaz neslyšících  

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

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

postižením – TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. 

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

postižením – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek 

2.1.20 Podpora služby raná péče v ORP Přerov 

2.1.21 Podpora ostatních registrovaných sociálních služeb pro cílovou skupinu osoby  

se zdravotním postižením působících v rámci správního obvodu ORP Přerov 
 

2.2 Podpora vzniku nových sociálních služeb 

2.2.1 Podpora záměru vzniku nové sociální služby – chráněné bydlení 

 

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

2.3.1 Podpora ostatních nestátních neziskových organizací poskytujících pomoc a služby  

pro osoby se zdravotním postižením 

2.3.2 Podpora projektu Euroklíč 

2.3.3 Podpora záměru vzniku projektu SPOLUBYT 

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

do cílové skupiny osoby se zdravotním postižením. 
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3. Senioři 

 

3.1 Zachování a rozvoj stávajících registrovaných sociálních služeb 

3.1.1 Zachování a rozvoj domova pro seniory – Sociální služby města Přerova, p.o. 

3.1.2 Zachování a rozvoj domova se zvláštním režimem – Sociální služby města Přerova, p.o 

3.1.3 Zachování a rozvoj domovů pro seniory v ORP Přerov  

3.1.4 Zachování a rozvoj domovů se zvláštním režimem v ORP Přerov 

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

3.1.6 Zachování a rozvoj pečovatelské služby – Charita Přerov 

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

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

3.1.9 Zachování a rozvoj odlehčovacích služeb – Charita Kojetín  

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

postižením – Charita Přerov 

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

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

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

postižením – VČELKA sociální služby o.p.s. 

3.1.13 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství v Poradně pro seniory  

– Centrum sociálních služeb Kojetín, p.o. 

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

3.1.15 Podpora ostatních registrovaných sociálních služeb pro cílovou skupinu senioři 

působících v rámci správního obvodu ORP Přerov 

 

3.2 Podpora vzniku nových sociálních služeb 

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

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

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

a zřízení pobytové odlehčovací služby  

 

3.3 Podpora a rozvoj návazných služeb a aktivit pro seniory 

3.3.1 Podpora návazných služeb, projektů a aktivit pro seniory realizovaných neziskovými 

organizacemi  

3.3.2 Podpora domácí zdravotní a hospicové péče 

3.3.3 Podpora osob pečujících o blízkou osobu 

3.3.4 Podpora aktivizace seniorů 

3.3.5 Podpora záměru vybudování Klubu aktivních přerovských seniorů (KAPS) 

3.3.6 Zachování a rozvoj služby Senior taxi v Přerově 

 

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

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

 

4.1 Zachování a rozvoj stávajících registrovaných sociálních služeb 

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

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

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

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

4.1.5 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství – Charita Přerov 

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

příspěvková organizace – Poradna pro rodinu Přerov 

4.1.7 Zachování a rozvoj nízkoprahového denního centra – Charita Přerov 

4.1.8 Podpora ostatních registrovaných sociálních služeb pro cílovou osoby ohrožené 

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

 

4.2 Podpora vzniku nových sociálních služeb 

4.2.1 Podpora záměru vzniku nové sociální služby Noclehárna 

 

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

a etnické menšiny  

4.3.1 Podpora projektů realizovaných v rámci prevence kriminality 

4.3.2 Zachování a podpora projektu Tréninkové bydlení a Krizové bydlení 

4.3.3 Podpora a rozvoj komunitní práce  

4.3.4 Podpora realizace a rozvoje projektu Iglou 

4.3.5 Podpora dalších návazných aktivit a projektů pro cílovou skupinu pro osoby ohrožené 

sociálním vyloučením a etnické menšiny 

 

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

do cílové skupiny osoby ohrožené sociálním vyloučením a etnické menšiny. 

 

 


