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1 ÚVOD 

Zpracování nové Strategie prevence kriminality statutárního města Přerova 2022 – 2024 (dále 

jen strategie) je jedním z doporučení pro realizaci programů prevence kriminality obsažené 

ve Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020,  

která byla přijata usnesením Vlády ČR č. 66 dne 25. ledna 2016 a usnesením Vlády ČR  

č. 652 ze dne 15. června 2020 došlo k prodloužení vládní strategie, a to do 30. září 2021.  

Tato vládní strategie je hlavním východiskem také tohoto dokumentu. V současné době  

je připravena nová Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022 - 2027,  

která je v připomínkovém meziresortním řízení u Ministerstva vnitra ČR. Dalším podkladem  

je také Strategie prevence kriminality města Přerova na období 2017 – 2021. 

Samotná struktura a obsah této nové strategie vychází z Metodiky pro tvorbu strategických 

dokumentů prevence kriminality a víceletých bezpečnostních analýz včetně způsobu a kritérií 

stanovování míry rizikovosti území (indikátory rizikovosti apod.) ve vztahu k prevenci 

kriminality, kterou vydal Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra 

ČR na sklonku roku 2015. Předkládaná metodika je výsledkem plnění úkolu,  

který Ministerstvu vnitra uložila Vláda ČR již v rámci Strategie prevence kriminality v České 

republice na léta 2012 až 2015 a je dostupná i na webových stránkách MV ČR  

na příslušném odkazu: https://www.mvcr.cz/clanek/prevence-kriminality-na-regionalni-a-

lokalni-urovni.aspx. 

Úvodní část strategie obsahuje bezpečnostní analýzu s daty o protiprávních činech  

a přestupcích a o vývojových trendech trestné činnosti, sociálně – demografickou analýzu 

s daty o nezaměstnanosti a informace o sociálně vyloučených lokalitách a institucionální 

analýzu, ve které jsou zmíněny subjekty, které se na realizaci prevence kriminality podílejí.  

Ve strategické části dokumentu jsou pak definovány cíle a opatření pro zajištění pocitu bezpečí 

občanů města Přerova a eliminaci sociálně patologických jevů. 
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2 SYSTÉM PREVENCE KRIMINALITY V ČR 

 
V České republice je prevence kriminality organizována na třech úrovních: 

1. Na meziresortní úrovni - těžiště meziresortní spolupráce spočívá ve vytváření preventivní 

politiky vlády ve vztahu k tradiční (obecné) kriminalitě a koordinace preventivních činností 

jednotlivých resortů zastoupených v Republikovém výboru pro prevenci kriminality  

a podněcování aktivit nových. Situační prevenci kriminality se věnuje Poradní sbor  

pro situační prevenci kriminality. 

2. Na resortní úrovni - programy prevence kriminality vycházejí z věcné působnosti 

jednotlivých ministerstev, obohacují jejich běžné činnosti o nové prvky a přístupy a ovlivňují 

tvorbu příslušné legislativy. 

3. Na místní úrovni - do níž jsou zapojeny orgány veřejné správy, policie, nevládní organizace 

a další instituce působící v obcích. Podstatou systému prevence kriminality  

na místní úrovni je optimální rozložení působnosti v oblastech sociální a situační prevence  

s ohledem na místní situaci, potřeby i možnosti. 

Z hlediska účinnosti jsou nejefektivnější programy prevence kriminality na místní úrovni. 

Představují systém metodické, koncepční a finanční podpory ze strany ústředních orgánů 

státní správy a samosprávy a podpory vzniku programů prevence kriminality v krajích,  

ve městech a obcích zatížených vysokou mírou kriminality a dalšími kriminálně rizikovými jevy. 

Podstatou těchto programů je součinnost orgánů státní správy, samosprávy, policie  

a nestátních neziskových organizací. Záběr programu je podmíněn místní situací v oblasti 

vývoje sociálně patologických jevů, potřebami, zájmem a schopnostmi lidí a finančními 

prostředky.  

Za realizaci programů prevence kriminality nesou odpovědnost obecní zastupitelstva.1 

 
Republikový výbor pro prevenci kriminality 

Republikový výbor pro prevenci kriminality (dále jen "Republikový výbor") je meziresortní 

iniciační, koordinační a metodický orgán zřízený při Ministerstvu vnitra usnesením vlády  

ze dne 3. listopadu 1993 č. 617, o projednání koncepce a programu prevence kriminality. 

Republikový výbor zasedá pravidelně podle plánu činnosti a je svoláván zpravidla jedenkrát 

měsíčně, nejméně však šestkrát v průběhu kalendářního roku. Republikový výbor se řídí 

Statutem a Jednacím řádem schváleným vládou České republiky. 

Předmětem činnosti Republikového výboru je vytvářet a sjednocovat koncepci preventivní 

politiky vlády České republiky na meziresortní úrovni a metodicky napomáhat při její realizaci 

na všech úrovních veřejné správy.  Republikový výbor rovněž předkládá Vládě České 

republiky Strategii prevence kriminality pro stanovené období. Každoročně vyhodnocuje cíle  

a úkoly vyplývající ze Strategie prevence kriminality a předkládá vládě České republiky zprávu 

 
1 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Prevence kriminality [online]. [cit. 2021-10-20].  
Dostupné na URL : https://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence-
kriminality.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d 
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o jejich plnění. Schvaluje žádosti o dotace v rámci Programu prevence kriminality  

pro územní samosprávné celky.2 

Republikový výbor má 26 členů. Předsedou republikového výboru je ministr vnitra, výkonným 

místopředsedou je náměstek ministra vnitra. Dalšími členy republikového výboru  

jsou zástupci Asociace krajů ČR, Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR, Institutu  

pro kriminologii a sociální prevenci, Ministerstva financí, Ministerstva obrany, Ministerstva 

práce a sociálních věcí, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Nejvyššího státního 

zastupitelství, Policejního prezidia ČR, Probační a mediační služby ČR, Soudcovské unie ČR, 

Úřadu vlády ČR. 

 
Poradní sbor pro situační prevenci kriminality 

Poradní sbor pro situační prevenci kriminality je koordinační a iniciační orgán k posuzování 

koncepčních otázek a pro spolupráci s mimoresortními orgány při realizaci Programu prevence 

kriminality Ministerstva vnitra, ke zpracování společné strategie prevence automobilové 

kriminality, vloupání do obydlí, prevence kriminality na veřejných prostranstvích a v obchodní 

síti, prevence kriminality v rekreačních oblastech, prevence zaměřené k individuální ochraně 

osob apod. 

PS MV ve své působnosti projednává, vytváří a doporučuje ministru vnitra ke schválení: 

• opatření k minimalizování kriminogenních podmínek a k vytváření bariér 

znesnadňujících páchání trestné činnosti 

• návrhy prostředků k informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou 

činností 

• společnou strategii prevence kriminality ve výše uvedených oblastech včetně řešení 

problémů v komunikaci, mediálních výstupů, způsobů distribuce informací a finanční 

participace.3 

V současné době tvoří poradní sbor zástupci ASIS ČR, Asociace technických bezpečnostních 

služeb Grémium Alarm, Cech mechanických zámkových systémů ČR, Česká asociace 

bezpečnostních manažerů, Česká asociace pojišťoven, Český klub bezpečnostních služeb, 

Komora podniků komerční bezpečnosti ČR, Městská policie  

hl. m. Prahy, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR. 

Celý systém prevence kriminality a roli jednotlivých subjektů v něm znázorňuje následující 

schéma:4 

 

  

 
2 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Republikový výbor pro prevenci kriminality [online]. 
 [cit. 2021-10-20].  
Dostupné na URL : https://www.mvcr.cz/clanek/rvppk-republikovy-vybor-pro-prevenci-kriminality.aspx 
3 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Poradní sbor pro situační prevenci kriminality [online].  
[cit. 2021-10-20].  
Dostupné na URL : https://www.mvcr.cz/clanek/prevence-kriminality-poradni-sbor-pro-situacni-prevenci-
kriminality.aspx 
4 Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (MV ČR, 2021) 

 



Strategie prevence kriminality statutárního města Přerova 2022 - 2024 

 

6 

Schéma 1: Systém prevence kriminality 

 

2.1 Struktura prevence kriminality 

 
Sociální prevence představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace 

a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek,  

které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Sociální prevence  

je součástí sociální politiky. Efektivita sociální prevence je obtížně statisticky či ekonomicky 

měřitelná, lze na ni jen usuzovat, a to z hlediska odhadů sociálních perspektiv jedinců 

 - objektů preventivního působení. 

Situační prevence staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, 

na určitých místech a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření režimové, fyzické 

a technické ochrany se snaží kriminogenní podmínky minimalizovat. Nejefektivněji působí  

při omezování majetkové trestné činnosti. Úspěšnost situační prevence je vysoká,  

je však podmíněna adekvátní volbou opatření a finančními a personálními prostředky  

do ní vložených. Těžiště odpovědnosti za opatření situační prevence nesou především občané 

a obce a v rámci vymezených kompetencí i Ministerstvo vnitra, respektive Policie ČR. 

Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů je založena na konceptech 

bezpečného chování, diferencovaného s ohledem na různé kriminální situace a psychickou 
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připravenost ohrožených osob. V praxi se jedná o skupinové i individuální zdravotní, 

psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích a propagaci technických 

možností ochrany před trestnou činností. Užívá metody sociální i situační prevence,  

a to podle míry ohrožení na primární, sekundární i terciární úrovni.5 

 

2.2 Úrovně preventivních aktivit 

 
Primární prevence zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové 

a poradenské aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost  

je zaměřena na pozitivní ovlivňování zejména děti a mládeže (využívání volného času, 

možnosti sportovního vyžití). Těžiště primární prevence spočívá v rodinách, ve školách  

a v lokálních společenstvích a ve školských volnočasových zařízeních. 

Sekundární prevence se zabývá rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená 

pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti (specializovaná 

sociální péče), na sociálně patologické jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, 

gamblerství, povalečství, vandalismus, interetnické konflikty, dlouhodobá nezaměstnanost)  

a příčiny kriminogenních situací. 

Terciární prevence spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní uplatnění 

vč. rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání bydlení apod.). Jejím 

cílem je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního 

sociálního prostředí. 

Odpovědnost za oblast primární a sociální prevence spadá do působnosti rodiny, obce  

a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Sekundární a terciární prevence je s ohledem 

na odbornou náročnost jednotlivých aktivit záležitostí resortu Ministerstva práce a sociálních 

věcí a v některých souvislostech i Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva zdravotnictví.  

Ve specifické části populace působí i Ministerstvo obrany.6 

 

 

 

 

 

 

  

 
5 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Struktura prevence kriminality [online]. [cit. 2021-10-20].  
Dostupné na URL : https://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence-
kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d 
6 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Úrovně preventivních aktivit [online]. [cit. 2021-10-20].  
Dostupné na URL : https://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence-
kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d 
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ANALYTICKÁ ČÁST 

 

3 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA MĚSTA PŘEROVA 

 
Stěžejními body pro tvorbu bezpečnostní analýzy ve městě byly statistické údaje o celkovém 

vývoji trestné a přestupkové činnosti od Policie ČR, Krajské ředitelství Olomouckého kraje, 

Územní odbor Přerov a údaje o trestné a přestupkové činnosti Městské policie Přerov. 

 

3.1 Policie České republiky 
 
V analýze kriminality jsou uvedeny statistické údaje Policie České republiky, Krajské ředitelství 

Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov. Obsahem jsou údaje o přestupcích, přečinech 

a zločinech na území obce Přerov a obcí spadajících do správního obvodu přerovských 

obvodních oddělení a oddělení hlídkové služby. 

Územní odbor Přerov je útvar s územně vymezenou působností, má pět obvodních oddělení, 

které jsou dislokovány v Hranicích, Lipníku nad Bečvou, Kojetíně a dvě ve městě Přerov. 

V loňském roce vzniklo nově na ulici Husova v Přerově v budově Českých drah oddělení 

hlídkové služby. Nezatíženějšími obvodními odděleními jsou přerovská oddělení, která řeší 

přes 50 % celkového nápadu okresu Přerov. 

 

Graf 1: Celkový vývoj trestné činnosti v okrese Přerov v letech 2016 - 2020 
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Tabulka 1: Počet trestných činů v okrese Přerov 

Rok 
zjištěno trestných 

činů 
objasněno 

trestných činů 
procento 

objasněnosti 

2016 1973 1426 64,12 % 

2017 1881 1304 62,68 % 

2018 1710 1228 62,51 % 

2019 1737 1200 60,56 % 

2020 1569 1144 61,57 % 

 

 

 

Graf 2: Podíl kriminality v okrese Přerov podle jednotlivých OOP za rok 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 2: Přehled kriminality ve správním obvodu obvodních oddělení Přerov 1  

a Přerov 2 

Všechny údaje jsou uvedeny za období do 30. 9. 2020 a stejné období roku 2019 mimo 

přestupků, které jsou uvedeny za celý rok 2019 a 2020. 

Rok celkem násilná mravnostní majetková 

2019 787 72 4 274 

Index na 10 tis. 

obyv. 
119,58 10,94 0,61 41,63 

2020 769 82 19 308 

Index na 10 tis. 

obyv. 
119,83 12,78 2,96 48,00 

Počet obyvatel ve správním obvodu 2019: 65 812  
Počet obyvatel ve správním obvodu 2020: 64 171  

 
Vzorec indexu: (počet trestných činů/počet obyvatel obce nebo správního obvodu) x 10 000 
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Graf 3: Přehled kriminality ve správním obvodu obvodních oddělení Přerov 1  

a Přerov 2 

 

Na základě statistických údajů a podkladů je nutno konstatovat, že ve správním obvodu 

obvodních oddělení Přerov došlo ve sledovaném období od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020 

v porovnání se stejným obdobím roku 2019 k mírnému poklesu trestné činnosti. Za devět 

měsíců roku 2020 bylo statisticky podchyceno celkem 769 případů trestné činnosti,  

ve stejném období roku 2019 je statisticky vykázáno 787 případů trestné činnosti (-18). 

Z celkového počtu zjištěných trestných činů za uvedené období roku 2020 bylo objasněno 513 

případů (do 30. 9. 2019 objasněno 446), což představuje v roce 2020 celkem 66,71 % 

objasněnosti (objasněnost za devět měsíců roku 2019 je 56,67 %). Objasněnost se tedy oproti 

předchozímu období zvýšila o 10,04 %. 

Největší podíl na celkové kriminalitě má již dlouhodobě majetková trestná činnost, konkrétně 

krádeže prosté (194 skutků) a krádeže vloupáním (50 skutků). V roce 2020 bylo za prvních 

devět měsíců registrováno ve správním obvodu přerovských obvodních oddělení celkem  

308 případů majetkové trestné činnosti, z nichž se podařilo objasnit 147 skutků. Nejčastěji 

policisté řeší případy krádeží kapesních a na osobách, věcí z vozidel, jízdních kol, krádeže 

věcí z různých objektů i mimo ně, krádeže vloupání do restauračních zařízení, bytů, domů  

a prodejen. Z násilné trestné činnosti se pak nejčastěji zabýváme úmyslným ublížením  

na zdraví, loupežemi, vydíráním a nebezpečným vyhrožováním. 
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Tabulka 3: Stíhané osoby ve správním obvodu obvodních oddělení Přerov 1 a Přerov 2 

za období od 1. 1. do 30. 9. 2020 

Rok 0 – 14 let 15 – 17 let recidivisté 

2020 14 24 202 

2019 7 18 166 

Meziroční srovnání +7 +6 +36 

 
 
 
Podíl pachatelů na trestné činnosti z hlediska jejich skladby nezaznamenal výrazné změny 

s ohledem na mírně stoupající tendenci páchané trestné činnosti. Na trestné činnosti  

se výrazně podíleli recidivisté, zejména se opakovaně dopouští skutků majetkového 

charakteru a recidiva se projevuje i na násilné trestné činnosti. Zaznamenán byl mírný nárůst 

trestné činnosti nezletilých a mladistvých a potýkáme se s jejich zvýšenou agresivitou  

při jejím páchání. V rámci preventivní činnosti je udržována úzká spolupráce s pracovníky 

zabývajícími se problematikou sociálně vyloučených lokalit Magistrátu města Přerova, 

s pracovníky Probační a mediační služby a s dalšími neziskovými organizacemi. 

 
Oblast přestupků 

Jedním z důležitých úkolů je odhalování přestupků. S tím souvisí i dohled nad veřejným 

pořádkem v rámci služebního obvodu jednotlivých obvodních oddělení policie. Situaci  

na úseku veřejného pořádku lze hodnotit jako stabilizovanou. Za účelem zajištění veřejného 

pořádku byla přijata řada opatření a provedeno několik preventivně bezpečnostních akcí.  

V rámci zajištění veřejného pořádku v okolí autobusového a vlakového nádraží a v blízkých 

lokalitách s vysokou koncentrací nepřizpůsobivých osob jsou v této městské části prováděny 

častější kontroly, které v současné době zajišťuje především nově vzniklé oddělení hlídkové 

služby, jehož služebna je situována v dané lokalitě. Policie ČR úzce spolupracuje s Městskou 

policií Přerov při zajišťování veřejného pořádku při konání společenských, kulturních 

a sportovních akcích, a i díky jejich činnosti nedošlo k výraznému narušení veřejného pořádku. 

Dále bylo zjištěno v rámci obvodních oddělení města Přerova celkem 1 357 přestupků proti 

majetku, proti veřejnému pořádku a občanskému soužití. Policisté se nejčastěji zabývali 

krádežemi v rámci přestupkového zákona, jedná se zejména o drobné krádeže v prodejnách, 

krádeže volně odložených věcí a vandalismus. Přestupků na úseku alkoholismu a toxikomanie 

bylo zjištěno 116. Na úseku bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu řešili policisté obou 

obvodních oddělení 2 124 přestupků. 
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Tabulka 4: Evidované přestupky ve správním obvodu obvodních oddělení Přerov 1  

a Přerov 2 

Druh 

Přestupky - absolutní 
počet Index na 10. tis. obyvatel 

2020 2019 Rozdíl 2020 2019 
Změna 
indexu 

Proti veřejnému 
pořádku a občanskému 
soužití 574 619 - 45 89,45 94,06 - 4,64 

Proti majetku 783 773 +10 122,01 117,46 + 4,55 

Na úseku ochrany  
před alkoholismem  
a jinými toxikomaniemi 116 64 + 52 18,08 9,72 + 8,36 

Počet přestupků celkem 4184 4632 - 448 652,01 703,82 - 51,81 
Počet obyvatel ve správním obvodu 2019: 65 812 
Počet obyvatel ve správním obvodu 2020: 64 171 

 
Vzorec indexu: (počet trestných činů/počet obyvatel obce nebo správního obvodu) x 10 000 
 
 
 

V průběhu roku 2020 bylo ve sledovaných obvodech zaevidováno celkem 4 184 přestupků, 

což je pokles o 448 přestupků ve srovnání s rokem 2019, kdy bylo zaznamenáno 4 632 

přestupků. Z výše uvedených statistik vyplývá, že počet vymezených přestupků se výrazněji 

zvýšil na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Přestupky proti majetku  

a přestupky proti veřejnému pořádku a občanskému soužití je za sledované období téměř  

na stejných hodnotách. 

 
Oblast veřejného pořádku 

Dohled nad veřejným pořádkem je jedním ze základních úkolů Policie České republiky. Situaci 

na úseku veřejného pořádku lze hodnotit jako stabilizovanou. I této oblasti se policisté v roce 

2020 věnovali a působili zde nejen preventivně, ale dokumentovali zde  

i nezanedbatelné množství protiprávních jednání v oblasti nápadu trestné činnosti  

a přestupkového jednání. Dohled byl vykonáván zpravidla průběžně během řádných činností 

PČR i v souvislosti s plněním úkolů se stále vyhlášeným 1. stupněm ohrožení terorismem v ČR 

a v souvislosti s plněním úkolů v rámci opatření pro zabránění šíření nakažlivé nemoci COVID-

19. 

Od poloviny roku 2015 se ve městě Přerově začaly objevovat hlídky asistentů prevence 

kriminality, které mentoruje Městská policie Přerov. Od uvedeného data se situace a vzájemné 

potyčky mezi obyvateli vyloučených lokalit na ulici Husova a Kojetínská částečně uklidnila. 

Jako velmi problematická se jeví recidiva mladistvých a nezletilých pachatelů, zejména  

pak tzv. „útěkářů“ z výchovných ústavů, kdy prostor vyloučených lokalit využívají jako zázemí 

k páchání opakované trestné činnosti.  
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V roce 2020 nedošlo k žádným závažným narušením veřejného pořádku. Celkově  

lze konstatovat, že stav oblasti veřejného pořádku je dlouhodobě stabilní. Veškeré pořádané 

sportovní, kulturní a jiné akce, které se v průběhu roku uskutečnily a kde bylo nutné dohlížet 

na dodržování veřejného pořádku, byly zabezpečeny především vlastními silami,  

popř. ve spolupráci s policisty z Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje  

nebo ve spolupráci s městskou či obecní policii, případně pořadatelskou službou. 

Bylo provedeno několik desítek preventivně bezpečnostních opatření, především k zajištění 

veřejného pořádku, ochraně osob a majetku. Dále se policisté územního odboru podíleli  

na zajištění akcí vyhlášených Policejním prezídiem České republiky v rámci mezinárodní 

spolupráce. 

 

3.2 Městská policie Přerov 

Základním právním pramenem, dle něhož se řídí činnost Městské policie Přerov (dále jen MP), 

je zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Tato právní norma 

jako rozhodující pro úpravu povinností a oprávnění strážníků městské policie  

je doplňována dalšími jinými zákony a právními předpisy, které s touto činností velmi úzce 

souvisí. Z těch hlavních to jsou např. zákon o obcích, zákon o přestupcích, trestní zákon  

a trestní řád, zákon o zbraních a střelivu, zákon o provozu na pozemních komunikacích,  

tzv. „tabákový zákon“ a další. 

Městská policie Přerov zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a plní další úkoly  

v rámci katastrálního území obce. Kromě samotného města Přerova strážníci plní své úkoly 

i v místních částech - Předmostí, Lověšicích, Kozlovicích, Dluhonicích, Újezdci, Čekyni, 

Henčlově, Lýskách, Popovicích, Vinarech, Žeravicích a Penčicích. 

Při zajišťování veřejného pořádku dohlížejí strážníci na dodržování obecně závazných 

právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, přispívají k ochraně osob a jejich majetku, 

dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití, odhalují a řeší přestupky,  

jejichž projednávání je v působnosti obce a upozorňují fyzické a právnické osoby  

na nedostatky a provádí opatření k jejich odstranění. 

 
Okrsky a regiony 

Od roku 2010 existují 3 okrsky (bývalých 6 regionů) a každý z nich má svého strážníka, a to: 

Okrsek Předmostí – Okrsek Popovice, Vinary – Okrsek Penčice, Čekyně. 

Od roku 2015 byl okrsek Popovice, Vinary rozdělen do zbývajících 2 okrsků a daným 

strážníkem se posílil denní výkon v úseku Přerov I. 

Celé město včetně jeho místních částí je rozděleno na jednotlivé regiony. Každý strážník má 

přidělený stálý region, ve kterém zajišťuje zvýšený dohled nad dodržováním veřejného 

pořádku, zjišťováním skládek, vraků, záborů veřejného prostranství. Dohled v regionech 

vykonávají strážníci v určitých dnech, zjištěné nedostatky jsou řešeny operativně. 

Strážníci plní úkoly dle všech platných právních předpisů, ale jejich prvořadá funkce  

je preventivní působení v daném okrsku a metodické poradenství obyvatelům daných okrsků. 
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Každý okrskový strážník je vybaven mobilním telefonem a obyvatelé tak mají možnost volat 

přímo konkrétního okrskáře. V případě, že je daný strážník mimo službu, je hovor automaticky 

přesměrován na dispečink MP. 

Podle § 17b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,  

jsou strážníci oprávněni zabezpečovat dopravu osob do zdravotnického zařízení  

nebo do protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice i mimo území obce. Povinnosti 

a oprávnění podle zákona mohou strážníci plnit pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění 

dopravy této osoby a jejího umístění do protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice. 

K plnění úkolů podle § 2 nebo podle zvláštního zákona na území obce, kde je vyhlášen stav 

nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen "krizový stav")  

nebo kde je pořádána veřejnosti přístupná sportovní, kulturní nebo obdobná společenská 

akce, v souvislosti s níž lze předpokládat účast většího počtu osob, je starosta obce,  

na jejímž území je vyhlášen krizový stav nebo je společenská akce pořádána, oprávněn uzavřít 

se starostou jiné obce veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí strážníků.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 MĚSTSKÁ POLICIE PŘEROV. Územní působnost [online]. [cit. 2021-10-20].  
Dostupné na URL : https://www.mpprerov.eu/cs/o-nas/uzemni-pusobnost.html 
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Oddělení prevence MP Přerov 

Nedílnou součástí práce MP je i preventivně výchovná činnost. Proto v roce 2001 vzniklo 

oddělení prevence, aby cíleně oslovovalo převážně děti a mládež prostřednictvím metodicky 

zpracovaných preventivních programů se zaměřením na bezpečné chování, sociálně 

patologické jevy a základy právního vědomí. 

Při preventivních aktivitách oddělení prevence spolupracuje se školami, školkami, sdruženími 

seniorů, občanskými sdruženími, výchovným zařízením a dalšími organizacemi. Díky takto 

širokému okruhu partnerů má preventivní činnost MP rozmanité spektrum  

a rozsáhlé preventivní působení. 

Primárním úkolem oddělení prevence MP je realizace preventivních programů na základních 

školách a víceletých gymnáziích a programů pro seniory a handicapované občany. 

V průběhu let byly preventivní programy rozšířeny i na střední školy, učiliště a gymnázia.  

Zde je prioritou předání základů právního vědomí a trestní odpovědnosti mladistvých. 

Preventivní programy se uskutečňují ve školící místnosti oddělení prevence MP nebo přímo 

na škole. Moderní technické zázemí oddělení nabízí pro mladší žáky programy s využitím 

interaktivní tabule, pro starší žáky je připravena i laserová střelnice. O nabízené programy 

projevily zájem i mimopřerovské základní i střední školy. 

Vedle preventivních programů se oddělení prevence zúčastňuje různých dopravních soutěží, 

kde převážně dohlíží na jízdu na kole podle pravidel silničního provozu. 

Široké veřejnosti jsou určené preventivně bezpečnostní akce se zaměřením na bezpečné 

chování a předcházení majetkové trestné činnosti, a to formou informativních kampaní. 

Terénní činnost oddělení prevence spočívá v kontrole rizikových míst jako okolí škol, parky aj., 

dle aktuální situace. 

Hlavním posláním městské policie je dohled nad dodržováním veřejného pořádku ve městě. 

Ten se však nedá zajistit jen represí, ale významnou měrou právě prevencí, která přestupce 

odradí od narušování pořádku, a také výchovou veřejnosti k tomu, aby svým chováním 

pachatele k trestným činům sami nevybízeli. 

Dopad každodenní kriminality na lidskou společnost je nevyčíslitelný ve smyslu morálním  

i duchovním. Proto snahy o jejím předcházení nebo alespoň zmírnění jejího dopadu nejsou  

a nebudou nikdy zbytečné. 

Nabídka preventivních programů pro ZŠ a víceletá gymnázia: 

 
2. třída - BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ 

Cílem programu je naučit děti, jak se bezpečně chovat nejen při cestě do školy 

• úvod o městské policii 

• dopravní výchova – pravidla chodců (pracovní listy) 

• kontakt s cizími lidmi 

• nouzová telefonní čísla. 
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4. třída - BEZPEČNÁ JÍZDA NA KOLE 

Seznámení s dopravními značkami a pravidly silničního provozu 

• bezpečné přecházení – opakování 

• bezpečná jízda na kole - dopravní značky, pravidla cyklistů (pracovní listy) 

• shrnutí - obrázek „Kdo se nechová správně“. 

6. třída - SITUACE NA ULICI 

Seznámení žáků s nutností dodržování zákonů a právních norem a umět si poradit v různých 

životních situacích. 

• bezpečnost v dopravě - opakování problematiky chodců a cyklistů (test) 

• situace na ulici – jak se zachovat v určitých situacích 

• použití nouzových čísel 

• předcházení rizikových situací 

• kouření cigaret a požívání alkoholu mládeží. 

9. třída - CO VĚDĚT V 15 LETECH! 

Seznámení žáků se základy právního vědomí a trestní odpovědnosti mladistvých 

• oprávnění strážníka dle zákona o obecní policii  

• příběhy z praxe - zapojení žáků do problematiky  

• trestní odpovědnost mladistvých 

• postihy za přestupky a trestné činy. 

Střední školy – ZÁKLADY PRÁVNÍHO VĚDOMÍ 

Seznámení žáků se základy právního vědomí a trestní odpovědnosti mladistvých 

• oprávnění strážníků dle zákona o obecní policii 

• trestní odpovědnost mladistvých 

• příběhy z praxe – přestupky a trestné činy, objasnění pojmů, postihy za ně 

• postup strážníků při řešení protiprávního jednání. 

Senioři – JAK LZE PŘEDCHÁZET RIZIKOVÝM SITUACÍM 

• senior v silničním provozu (pár základních pravidel silničního provozu) 

• bezpečně doma i na ulici ((jak se nestát obětí podvodu, jak se nenechat okrást) 

• když už se něco přihodí  

• prostor pro dotazy. 

Oddělení prevence městské policie je koordinátorem Preventivní skupiny. 
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Preventivní skupina 

V Přerově se preventivní činností zabývalo několik státních i nestátních organizací. Potkávali 

se na školách, mnohdy s obdobným tématem přednášky, a proto organizace vytvořily 

počátkem roku 2004 tzv. Preventivní skupinu. Jejím cílem je vzájemná spolupráce, 

informovanost, koordinace. Tato skupina vytvořila Primárně preventivní program,  

který byl nabídnut všem základním školám na území města Přerova. 

 
Tuto skupinu tvoří: 

• Městská policie Přerov 

• Policie ČR 

• Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství, Oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí, kurátorky pro děti a mládež 

• Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství, Oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí, sociální pracovnice 

• Pedagogicko-psychologická poradna OL kraje, pracoviště Přerov. 

 
Nabídka programů Preventivní skupiny: 

Městská policie Přerov, oddělení prevence 

• 2. třída - Bezpečné chování 

• 4. třída - Bezpečná jízda na kole 

• 6. třída - Situace na ulici 

• 9. třída - Co vědět v 15 letech! 

Policie ČR 

• 7. třída – Nástrahy sociálních sítí. 

Pedagogicko-psychologická poradna OL kraje, pracoviště Přerov 

• 3. třída - Povídejme si o toleranci 

• 4. třída - Bezpečně on-line. 

MMPr, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, kurátorky pro děti a mládež 

• 8. třída - trestní odpovědnost dětí a mládeže, činnost kurátora pro děti a mládež. 

MMPr, oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

• 5. třída - Dítě a jeho postavení ve společnosti, dětská práva x povinnosti. 

 
Každý rok nabízí Preventivní skupina všem základním školám v Přerově přehled svých 

preventivních programů a časový harmonogram uskutečnění jednotlivých přednášek 

v následujícím školním roce. Témata jsou koncipována tak, aby zapadala do učebních osnov 

 a stala se nedílnou součástí preventivního programu na školách. 

Na začátku školního roku je nutno připravit Harmonogram preventivních programů  

na školách, databázi školních metodiků apod. pro členy Preventivní skupiny.  
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Během roku se uskutečňuje pravidelné měsíční setkání, kde členové skupiny vyhodnocují 

preventivní programy uskutečněné v daném měsíci. 

Na konci školního roku se koná závěrečné setkání, kde skupina vyhodnocuje celoroční 

preventivní program a plánuje harmonogram preventivních programů na další školní rok  

a zpracovává požadavky školních metodiků. 

 

Preventivní činnost 

V průběhu roku 2015 byly, na základě požadavku na zvýšení činnosti ve směru dohledu  

nad veřejným pořádkem, provedeny organizační změny, které vedly k častějšímu působení 

pěších hlídek v katastru města Přerova. Dále se zvýšil dohled nad veřejným pořádkem 

v centru města, a to zejména ve víkendových nočních hodinách.  Během roku 2015  

byl v rámci zefektivnění činnosti realizován mobilní přístup do informačního systému MP, který 

umožní strážníkům vzdáleně založit událost (zjištěný přestupek) včetně fotografií  

do daného systému. Došlo ke změně režimu řešení dopravních přestupků, kdy se snížilo 

používání technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla (botiček) a zvýšilo se řešení 

dopravních přestupků formou oznámení (lístek za stěrač). 

Ačkoli se již dlouhodobě snaží MP Přerov nasměrovat činnost strážníků zejména na veřejný 

pořádek, tak neúměrně vysoká poptávka obyvatel po řešení dopravní problematiky 

neumožňuje tuto snahu naplnit (viz. níže uvedené grafy). 

Ve spolupráci s Policií ČR byly prováděny preventivně bezpečnostní akce se zaměřením  

na předcházení majetkové trestné činnosti, a to formou informativních kampaní  

před obchodními středisky. Tyto akce realizovali strážníci preventivního oddělení s kolegy 

z Policie ČR. 

V letních měsících je prováděna nepravidelná kontrola podávání alkoholu mladistvým  

v restauračních předzahrádkách a činnost je zaměřena i na problematiku rušení nočního klidu. 

Sociálně patologickým jevem, který sužuje i město Přerov, je celorepublikově neřešená 

problematika zvyšujícího se počtu bezdomovců, kteří svým jednáním zásadním způsobem 

narušují veřejný pořádek. Jedním z mála prostředků, který vznikl mimo jiné pro částečné 

omezení působení těchto sociálně nepřizpůsobivých osob, je vydání tzv. „suché“ vyhlášky 

zakazující popíjení alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích. 

 
Spolupráce s Policií ČR 

Spolupráce s Policií ČR je stabilizovaná a je na velice dobré úrovni. Jedná se zejména  

o součinnost při zajišťování veřejného pořádku při hokejových utkáních, extremistických 

pochodech či demonstracích. V rámci běžných záležitostí probíhá tato spolupráce  

při odhalování pachatelů trestných činů a přestupků, jejich omezení na osobní svobodě  

a předání k dalšímu postupu v rámci trestního nebo přestupkového řízení, zajištění míst,  

kde došlo ke spáchání trestného činu, ověřování totožnosti předváděných osob, zjišťování 

majitelů motorových vozidel, kteří se dopustili přestupkového jednání. 

Strážníci preventivního oddělení ve spolupráci s Policií ČR rovněž prováděli preventivně 

bezpečnostní akce se zaměřením na předcházení majetkové trestné činnosti, a to formou 

informativních kampaní před obchodními středisky. 
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Spolupráce se Střediskem volného času ATLAS a BIOS Přerov 

V oblasti dopravní výchovy a zajišťování tanečních soutěží pořádaných Střediskem volného 

času ATLAS a BIOS Přerov se MP Přerov podílí na organizačním zajištění těchto akcí. 

 

Městský kamerový dohlížecí systém 

Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen MKDS) je v roce 2021 tvořen 27+1 kamerovými 

body. 

Od roku 2016 probíhá na základě Koncepce modernizace MKDS každoroční obměna 

kamerových bodů, kdy dochází k nahrazení analogových kamer IP kameramy s Ful HD 

rozlišením či 4K rozlišením. 

MKDS je veliteli a dispečery směn stabilně využíván při plnění úkolů městské policie. 

V návaznosti na efektivnější využití MKDS bylo v roce 2016 vytvořeno propojení Policie ČR  

do záznamového zařízení MKDS, což vedlo k možnosti vzdáleného přístupu Policie ČR  

do záznamů MKDS, a tím ke zrychlení a zefektivnění práce Policie ČR při odhalování 

pachatelů protiprávního jednání. 

Modernizace MKDS vede ke zkvalitnění pořízených záznamů, pomáhá zajišťovat dohled  

nad bezpečností osob a majetku a stává se velmi důležitým nástrojem přispívajícím 

k efektivnímu řízení města v mnoha dalších oblastech (podpora při zajištění včasného zásahu 

a pomoci při dopravních nehodách, poruchách systému městské infrastruktury, prevence 

trestné a přestupkové činnosti, preventivní zajištění bezpečnosti měkkých cílů apod.). 

 

   Zdroj: Statutární město Přerov (https://www.prerov.eu/cs/magistrat/socialni-oblast-a-zdravotnictvi/prevence- 

   kriminality/kamerovy-monitorovaci-system-v-prerove.html) 
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Public relation 

Jedna z činností MP je i poradenství, které probíhá nejen při osobních schůzkách v úředních 

prostorách městské policie, na ulici při výkonu služby, telefonicky, e-mailem,  

ale i prostřednictvím Online poradny na webových stránkách MP. Pracovníci MP obratem 

reagují na zaslané dotazy či připomínky. 

O jednotlivých zajímavých případech informuje MP veřejnost pomocí krátkých tiskových zpráv 

zasílaných do regionálního i celorepublikového tisku, ale jsou prezentovány  

i v ostatních médiích (televize, rozhlas, web). 

V roce 2019 byla vytvořena facebooková stránka MP Přerov, která má v současnosti má více 

jak 32 tis. sledujících a její informační dopad je nejen mimo hranice města, ale zprávy  

o činnosti strážníků jsou sledovány napříč celou Evropu i jiné kontinenty (samozřejmě zejména 

českými občany). Tvůrce příspěvků na těchto stránkách byl oceněn cenami Zlaté pero a Litera 

Magnesia. Facebookový informační kanál zásadně mění náhled občanů  

na činnost strážníků městských a obecních policií. 

 
Asistenti prevence kriminality 

Od května 2015 působí v našem městě asistenti prevence kriminality (dále jen APK), jejichž 

činnost je financována z dotačního Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.  

Od ledna 2016 byli APK navíc financováni částečně z prostředků Úřadu práce ČR 

prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a částečně spolufinancováni 

z prostředků města. 

Od roku 2018 jsou čerpány dotace na činnost APK jen z dotačního titulu MV ČR. 

Jejich hlavní náplní je sociálně terénní činnost, a to formou průběžného monitorování situace 

v sociálně vyloučených lokalitách, a v rámci své osobní a místní znalosti a přirozené autority 

působit na nepřizpůsobivé osoby z řad romského etnika a zabránit tak narušování veřejného 

pořádku nebo občanského soužití. Jejich působení vedlo ke zmírnění napětí mezi majoritní 

společností a romským etnikem, snížení jednání, která jsou v rozporu zejména  

se společenským očekáváním. V rámci potřeby úzce spolupracují s městskou i státní policií, 

Magistrátem města Přerova. 

 
 
Tabulka 5: Statistický přehled zjištěných přestupků a trestných činů MP Přerov 

ROK Přestupky celkem Zjištěné trestné činy celkem 

2017 8840 89 

2018 8944 38 

2019 4303 66 

2020 3203 73 

  Zdroj: Městská policie Přerov, říjen 2020 
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Tabulka 6: Přestupková jednání nezletilých a mladistvých 

ROK Krádeže Požití alkoholu Kouření 

2017 36 5 - 

2018 22 6 - 

2019 32 9 4 

2020 38 3 1 

  Zdroj: Městská policie Přerov, říjen 2020 

 

Graf 4: Přehled přestupků v roce 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Graf 5: Přehled přestupků v roce 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doprava  86%

zák.251/2016  
6%

OZV 3% cyklisti, chodci  
5%

1 2 3 4

Doprava 92%

zák. 251/2016 
5%

OZV 1% cyklisti, chodci 
2%

1 2 3 4



Strategie prevence kriminality statutárního města Přerova 2022 - 2024 

 

22 

Graf 6: Přehled přestupků v roce 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7: Přehled přestupků v roce 2020 
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4 SOCIÁLNĚ – DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA 

 

4.1 Demografické údaje 

Přerov se nachází uprostřed Moravy v Olomouckém kraji po obou březích řeky Bečvy.  

Je společenským, administrativním a kulturním centrem přerovského okresu, důležitou 

dopravní křižovatkou a průmyslovým centrem. 

Statutárním městem je od 1. července 2006. 

Město Přerov je složeno ze 13 místních částí: Přerov I - Město, Přerov II - Předmostí,  

Přerov III - Lověšice, Přerov IV - Kozlovice, Přerov V - Dluhonice, Přerov VI - Újezdec,  

Přerov VII - Čekyně, Přerov VIII - Henčlov, Přerov IX - Lýsky, Přerov X - Popovice,  

Přerov XI - Vinary, Přerov XII - Žeravice, Přerov XIII - Penčice. 
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4.2 Počet obyvatel za období 2010 - 2020 

Ve městě Přerově žilo k 31. 12. 2020 celkem 42 451 obyvatel, věkový průměr činil 45,1 let. 

Věková struktura obyvatelstva se rozděluje do skupin podle věku, a sice na předproduktivní 

věk (0 – 14 let), produktivní věk (15 – 64 let) a poproduktivní věk (65 let a více). Porovná-li  

se podíl těchto tří složek za období 2010 – 2020, zjistí se, že počet osob v seniorském věku  

se zvyšuje a počet osob v produktivním věku se rapidně snižuje. Počet osob ve věku  

0 – 14 má oproti letům 2010 – 2014 spíše mírně se zvyšující tendenci. 

 

Graf 8: Počet obyvatel v Přerově (2010 – 2020) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ČSÚ 

 
 

4.3 Vývoj nezaměstnanosti v obci s rozšířenou působností Přerov 

 (dále jen ORP) 

Po odeznění důsledků ekonomické krize došlo v roce 2014 k výraznému oživení ekonomiky  
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pracovních míst. V letech 2017 – 2019 se počet nezaměstnaných v meziročním srovnání snížil 

o pětinu až čtvrtinu. 

Na jaře roku 2020 došlo v důsledku protiepidemických opatření k významnému nárůstu 

nezaměstnanosti, který s menší intenzitou přetrvával celý rok. V prosinci 2020  

se v meziročním srovnání zvýšil počet uchazečů v ORP Přerov o 37 % (v samotném Přerově 

dokonce o 42 %). Na jaře letošního roku došlo k oživení ekonomiky a nezaměstnanost opět 

nabrala sestupný trend. 
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Nutno ale dodat, že okres Přerov vykazuje vůbec nejvyšší nezaměstnanost 

v Olomouckém kraji (k 30. 9. 2021 je to 4,2 %), která je téměř dvojnásobná oproti vedlejšímu 

okresu Prostějov (podíl nezaměstnaných osob zde činí 2,2 %). 

 
 

Tabulka 7: Přehled uchazečů o zaměstnání v ORP Přerov 

Datum 
Počet 

uchazečů o 
zaměstnání 

PNO 
v % 

Meziroční 
změna 

UoZ 

Meziroční 
změna v % 

Počet 
volných 

pracovních 
míst 

12/2014 5 895 10,5 - - 494 

12/2015 4 879 8,7 -1 016 -17% 858 

12/2016 4 220 7,6 -659 -14% 445 

12/2017 3 420 6,2 -800 -19% 869 

12/2018 2 603 4,7 -817 -24% 781 

12/2019 2 089 3,8 -514 -20% 755 

12/2020 2 870 5,4 781 37% 595 

9/2021 2 498 4,7 -372 -13% 824 
            Zdroj: Úřad práce České republiky, Kontaktní pracoviště Přerov (říjen 2021) 

 

 
Tabulka 8: Přehled uchazečů o zaměstnání v Přerově 

Datum 
Počet 

uchazečů  
o zaměstnání 

PNO 
v % 

Meziroční 
změna 

UoZ 

Meziroční 
změna v % 

Počet 
volných 

pracovních 
míst 

12/2014 3 370 11,3 - - 338 

12/2015 2 806 9,6 -564 -17% 542 

12/2016 2 476 8,5 -330 -12% 281 

12/2017 1 964 6,8 -512 -21% 551 

12/2018 1 488 5,2 -476 -24% 582 

12/2019 1 204 4,2 -284 -19% 549 

12/2020 1 715 6,2 511 42% 420 

9/2021 1 528 5,5 -187 -11% 583 
           Zdroj: Úřad práce České republiky, Kontaktní pracoviště Přerov (říjen 2021) 
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Tabulka 9: Počet vyplacených dávek pomoc v hmotné nouzi občanům města Přerova 

 

příspěvek  
na živobytí 

doplatek  
na bydlení 

mimořádná 
okamžitá pomoc 

2017 10837 7015 859 

2018 7832 5027 485 

2019 6121 3798 406 

2020 5840 3312 388 

1-9/2021 4626 2301 267 
         Zdroj: Úřad práce České republiky, Kontaktní pracoviště Přerov (říjen 2021) 

 

4.4 Sociálně vyloučené lokality 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, definuje sociální 

vyloučení jako vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnosti  

se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace, kterou je myšleno oslabení  

nebo ztráta schopnosti řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální 

začlenění. 

Ve městě Přerově žijí osoby ohrožené sociálním vyloučením v sociálně vyloučených lokalitách 

ulic Kojetínská, Husova, Škodova, v některých obecních bytech na ulicích Denisova, nám. Fr. 

Rasche, gen. Štefánika, Jižní čtvrť, Kainarova, Na Hrázi, Kratochvílova, Jungmannova  

a generála Štefánika. 

Z důvodu vyššího výskytu sociálně vyloučených lokalit na území města a snížení 

bezpečnostního komfortu pro občany působí v těchto lokalitách Asistenti prevence kriminality, 

jejichž cílem je dohled nad dodržováním veřejného pořádku a občanského soužití a eliminace 

sociálně-patologických jevů. 
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5 INSTITUCIONÁLNÍ ANALÝZA 

 

Cílem institucionální analýzy města Přerova je získat přehled o činnosti a aktivitách 

jednotlivých orgánů státní správy a samosprávy a institucí působících v oblasti prevence 

kriminality. 

 

5.1 Manažer prevence kriminality 

Na odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova působí manažer prevence 

kriminality, který v rámci své činnosti mapuje a analyzuje bezpečnostní situaci ve městě, 

zpracovává koncepční a programové materiály města z oblasti prevence kriminality  

a hodnotí jejich naplňování, administrativně zajišťuje a podílí se na realizaci preventivních 

projektů a aktivit města, navrhuje k realizaci vhodná preventivní opatření v rámci eliminace 

sociálně patologických jevů, snížení narušování veřejného pořádku a sousedského soužití, 

spolupracuje s Policií ČR, Územní odbor Přerov, Městskou policií a neziskovými organizacemi. 

 

5.2 Pracovní skupina prevence kriminality 

Pracovní skupina prevence kriminality složená ze zástupců samosprávy, státní správy, 

městské policie, orgánů činných v trestním řízení a neziskových organizací na svých 

pravidelných jednáních projednává koncepční materiály z oblasti prevence kriminality, 

navrhuje preventivní opatření v rámci města Přerova, řeší otázky nezaměstnanosti v SVL, 

činnost APK, projekty z oblasti prevence kriminality, bezpečnost občanů ve městě. Pracovní 

skupinu prevence kriminality svolává manažer prevence kriminality a její jednání probíhá  

2x ročně, případně dle potřeby. 

 

5.3 Pracovní skupina pro sociálně nežádoucí jevy 

Pracovní skupina pro sociálně nežádoucí jevy zřízená v závěru roku 2020 je složená  

ze zástupců jednotlivých koaličních i opozičních stran s cílem řešit sociálně nežádoucí jevy  

na území města Přerova. Pracovní skupinu řídí a svolává primátor města a její jednání probíhá 

dle aktuální potřeby. 

 

5.4 Pracovní skupina Tour de dvůr 

V roce 2020 došlo k obnovení pracovní skupiny Tour de dvůr, která je složená ze zástupců 

samosprávy, Policie ČR a Městské policie Přerov, vedoucí odboru SVŠ, pracovnic oddělení 

SPOD a manažera prevence kriminality Magistrátu města Přerova. Jednání jsou dle potřeby 

svolávána Policií ČR za účelem projednávání konkrétních problémů (záškoláctví, sociálně 

nežádoucí jevy) ve městě Přerově a zejména v sociálně vyloučených lokalitách a probíhají  

cca 2x ročně nebo dle potřeby. 
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5.5 Romský poradce 

Na oddělení sociální prevence a pomoci MMPr působí romský poradce, který se zabývá 

agendou národnostních menšin. Romský poradce v případě potřeby zprostředkovává 

komunikaci a spolupráci romských komunit na území regionu s orgány státní správy, 

samosprávy a jinými orgány a organizacemi včetně návrhů příslušných opatření směřujících 

ke včlenění romských komunit do sociálních vazeb měst a obcí. Provádí potřebné poradenské 

a konzultační činnosti k romské problematice, řeší problémy romských komunit v oblasti 

občanského soužití, zaměstnanosti, vzdělání, sociální apod. Spolupracuje  

se státními i nestátními subjekty. 

Romský poradce je členem Pracovní skupiny prevence kriminality. 

 

5.6 Magistrát města Přerova, Oddělení sociální prevence a pomoci 

Pracovníci oddělení na území svého správního obvodu koordinují poskytování sociálních 

služeb a realizují činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace  

a sociálnímu začleňování osob. Cílovou skupinou oddělení sociální prevence a pomoci (dále 

jen SPP) jsou např. osoby zdravotně znevýhodněné, závislé na péči jiné osoby, pečující 

osoby, osoby ohrožené sociálním vyloučením či osoby sociálně vyloučené z důvodu věku, 

zdravotního znevýhodnění, chudoby, nemoci, příslušnosti k národnostní menšině, osoby žijící 

rizikovým způsobem života, oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí, osoby 

nezaměstnané a materiálně nezajištěné. 

Oddělení SPP spolupracuje s příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce ČR vydáváním 

stanovisek ve věci případu hodného zvláštního zřetele při posuzování nároku pro doplatek  

na bydlení osob žijících na ubytovnách. 

V rámci své depistážní činnosti sociální pracovníci mimo jiné navštěvují klienty  

či vyhledávají osoby ohrožené sociálním vyloučením v prostředí ubytoven na území města 

Přerova. Situaci osob žijících na ubytovnách pravidelně monitorují. 

Oddělení SPP provozuje Městský sociální šatník pro klienty sociální práce pracovníků 

sociálního odboru či sociálních pracovníků působících v jiných organizacích. 

Na oddělení SPP Magistrátu města Přerova je zajišťován výkon agendy podle 92, odst. 2, 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Sociální 

pracovník koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství 

osobám hrozícím sociální vyloučení z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy  

nebo výkonu trestu, osobám jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby. 

Přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,  

s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou České republiky, 

správními úřady a územními samosprávnými celky. 

Sociální práce je vykonávána v rámci působností obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností. 

Pracovníci oddělení v rámci samostatné působnosti realizují některé projekty, např. projekt 

s názvem „Tréninkové bydlení“, který je realizován v sociálních a dostupných bytech  

ve vlastnictví města, a je určen pro osoby žijící v krizové formě bydlení (azylový dům, komerční 

ubytovny a bytové domy nevykazující znaky standardního bydlení) s cílem zlepšení kvality 



Strategie prevence kriminality statutárního města Přerova 2022 - 2024 

 

29 

života dotčených osob, jejich aktivizace k přijetí zodpovědnosti za své základní potřeby, 

preventivní předcházení ztrátě bydlení, a s tím spojená eliminace sociálně patologických jevů. 

 

5.7 Magistrát města Přerova, Oddělení sociálně-právní ochrany 

 dětí 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) zabezpečuje komplexní výkon 

sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu působnosti obce, obecního úřadu a obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí,  

ve znění pozdějších předpisů. 

OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ve svém správním obvodu ohrožené děti  

a prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém 

správním obvodu. 

 
Prevence OSPOD 

Kurátoři pro děti a mládež a terénní sociální pracovníci jsou členy Preventivní skupiny 

primární prevence Městské policie Přerov. V rámci této skupiny vykonávají přednáškovou 

činnost pro žáky na prvním a druhém stupni základních škol a víceletých gymnázií ve městě 

Přerově. Tématem přednášek kurátorů pro děti a mládež je trestní odpovědnost dětí 

a mladistvých, práce kurátora pro děti a mládež, trestní a přestupkové řízení. Rozsah 

přednášky je plánován na 1 vyučovací hodinu. Terénní sociální pracovníci se věnují tématu 

Postavení dítěte ve společnosti – dětská práva a povinnosti. Rozsah přednášky  

je 1 vyučovací hodina. Harmonogram přednášek vytvářejí zástupci Městské policie Přerov  

na základě vzájemné dohody se zástupci jednotlivých škol vždy na začátku daného školního 

roku na celý školní rok. Konkrétní termín konání přednášky v daném měsíci vyjednává metodik 

prevence příslušné školy s kurátory pro děti a mládež a terénními sociálními pracovníky. 

Členové preventivní skupiny se setkávají pravidelně každý měsíc v prostorách MP Přerov.  

Na konci školního roku provádí členové skupiny vyhodnocení přednáškových akcí a hodnotí 

také celkovou spolupráci skupiny se školami, které jsou do programu prevence zapojeny. 

Zástupci MP Přerov vypracovávají na konci školního roku závěrečnou zprávu. 

OSPOD v rámci pořádání preventivních příměstských aktivit pro děti monitoruje ohrožené děti, 

výchovně působí na děti směřující k odstranění nebo potlačení poruch chování  

a k získání potřebných společenských a hygienických návyků. Kritériem pro výběr dětí je věk  

6 - 12 let, sociální situace rodiny a zahájení povinné školní docházky dítěte. 

Terénní sociální pracovníci ze znalosti svého obvodu vyhledávají a monitorují možné případy 

ohrožených dětí, např. v rámci šetření ve vyloučených lokalitách, v rámci spolupráce  

se školami, dětskými lékaři, nestátními neziskovými organizacemi. Depistáž probíhá 

celoročně. 

Pracovníci OSPOD spolupracují s romským poradcem oddělení sociální prevence a pomoci, 

který monitoruje situaci obyvatel v socio-kulturně znevýhodněném prostředí  

a ve vyloučených lokalitách. Tento pracovník vykonává primární preventivní činnost  

a informuje o zjištěných skutečnostech pracovníky OSPOD celoročně. 
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Pracovníci OSPOD spolupracují s pracovníky oddělení sociální prevence a pomoci MMPr 

v záležitostech týkajících se nezletilých dětí, ale také v záležitostech zadluženosti rodin, 

zprostředkování pomoci při vyřizování dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné 

nouzi a sepisování různých návrhů a podání při řešení celkové situace rodiny. 

Kurátoři pro děti a mládež spolupracují se sociálním kurátorem v záležitostech nezletilých dětí 

před ukončením ústavní nebo ochranné výchovy. Spolupráce probíhá i v oblasti protidrogové 

politiky. 

Ve spolupráci s domovy pro osoby se zdravotním postižením vyhledávají pracovníci OSPOD 

zdravotně postižené děti, které jsou opakovaně umísťovány do ústavní péče na základě 

dohody rodičů s ústavním zařízením. 

Komisi pro sociálně právní ochranu dětí zřizuje jako zvláštní orgán obce starosta obce  

s rozšířenou působností - § 38 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,  

ve znění pozdějších předpisů. Členy komise jsou členové obecních zastupitelstev a fyzické 

osoby, které spolupůsobí při sociálně právní ochraně, zejména pedagogičtí pracovníci, 

psychologové, zdravotničtí pracovníci, zástupci pověřených osob, občanských sdružení, církví 

a jiných právnických nebo fyzických osob. Komise pro sociálně-právní ochranu dětí  

se v rámci své činnosti zabývá možnostmi řešení problémových situací a rizikových faktorů  

v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Jednání komise probíhají dle potřeby, minimálně 

dvakrát ročně. 

OSPOD je členem Pracovní skupiny prevence kriminality. 

Kurátoři pro děti a mládež jsou členy Multidisciplinárního týmu vedeného Probační 

a mediační službou Přerov. Dalšími členy týmu jsou zástupci Okresního soudu v Přerově, 

Okresního státního zastupitelství v Přerově, Policie ČR, Služby kriminální policie a vyšetřování 

Přerov, kteří se specializují na práci s nezletilými a mladistvými pachateli protiprávního 

jednání. Setkání Multidisciplinárního týmu probíhá zpravidla 1x ročně, schůzky svolává 

vedoucí Probační a mediační služby Přerov. 

Kurátoři pro děti a mládež a terénní sociální pracovníci jsou členy pracovní skupiny PČR 

Přerov „Tour de dvůr“. Jednání jsou dle potřeby svolávána Policií ČR, Územní odbor Přerov 

za účelem projednání konkrétních problémů týkajících se situace ve městě Přerově a zejména 

v sociálně vyloučených lokalitách. 

Kulatý stůl OSPOD – setkání odborníků pracujících na úseku péče o rodinu a děti (pediatři, 

výchovní poradci základních škol) a NNO (Člověk v tísni, Armáda spásy, KAPPA-HELP, 

Charita Přerov, SAS pro rodiny s dětmi). Setkání probíhá 1x ročně za účelem výměny 

zkušeností a nabídky další možné spolupráce. 
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Spolupráce OSPOD s dalšími organizacemi a odborníky: 

ARMÁDA SPÁSY, z.s. Azylový dům pro matky s dětmi – pobytová sociální služba, 

kapacita 24 pokojů, smlouva na 3 měsíce, lze prodloužit  

na dobu delší 1 roku. 

CPRD PŘEROV, z. s. Psychologické poradenství pro dítě a rodinu, terapie dětí 

a dospělých, filiální terapie, doprovázení pěstounských rodin.  

ČLOVĚK V TÍSNI, o.p.s. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, terénní 

programy se zaměřením na dluhové poradenství, komunitní 

práce, předškolní klub pro děti a programy podpory vzdělávání 

pro mladistvé. 

DOBRÁ RODINA, o.p.s. Doprovázení pěstounských rodin. 

Poskytování služeb rodinám s nezl. dětmi v rámci náhradní 

rodinné péče. 

CHARITA PŘEROV Romské komunitní centrum Žížalka – sociálně aktivizační 

služba, terénní i ambulantní forma, lokalita ul. Kojetínská, 

Husova a Tovární, dluhové poradenství, doprovody, nácvik 

vaření, ručních prací, doučování, zájmová činnost dětí. 

Romské komunitní centrum Lačo jilo – terénní a ambulantní 

služba, lokalita ul. Kojetínská, základní poradenství, 

volnočasové aktivity skupinové i individuální, doučování, výlety. 

KAPPA-HELP , z.s. Centrum pomoci pro rodiny – systematická práce  

s celým rodinným systémem; poskytování přímé terapeuticko-

psychologické, právní, finanční, dluhové, sociální pomoci 

rodinám, které jsou v péči OSPOD.  

Centrum realizuje rovněž mediace, asistované kontakty, 

rodinné konference a edukativní sociální program pro rodiny 

ohrožené rizikovým chováním a jednáním. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - METRO - 

registrovaná sociální služba pro děti a mládež ve věku 11 - 26 

let, kteří jsou ohroženi rizikovým chováním. (sociální, 

poradenské, volnočasové, vzdělávací, preventivní aktivity 

včetně doučování). 

Centrum pomoci a bezpečí – registrovaná sociální služba, 

pomoc obětem trestné činnosti a domácího násilí. 

Restorativní programy KAPPA-HELP – akreditovaný program 

pro oběti a pachatele, kteří chtějí napravit újmu, kterou 

způsobili (terapie změny, mediace, zahraniční metody práce, 

případové a restorativní konference). 

Poradna pro oběti – právní poradenství – akreditovaný program 

pro zvlášť zranitelné oběti a dětské oběti trestné činnosti. 

Poskytuje právní poradenství zvlášť zranitelným obětem. 
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MALTÉZSKÁ POMOC 

OLOMOUC, o.p.s. 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, dobrovolnictví 

MEDIAČNÍ CENRUM 

OLOMOUC 

Mediace je rychlý, kultivovaný a dobrovolný proces 

mimosoudního řešení sporu, při kterém nestranná třetí osoba 

(mediátor), pomáhá probrat a vyjednat všechny podstatné 

problémy provázející rozchod partnerů. 

ONDŘEJ TOTH 

Psycholog pro děti  

i dospělé 

Psychologická podpora rodin s nezl. dětmi. 

Facilitace případových konferencí. 

PORADNA PRO 

RODINU PŘEROV 

Bezplatné psychologické poradenství 

Intervenční centrum – poradenství pro osoby ohrožené 

domácím násilím. Doprovázení pěstounských rodin. 

PSYCHOSOCIÁLNÍ 

CENTRUM PŘEROV 

Psychiatrická péče – dětská a dorostová psychiatrie, 

psychiatrická rehabilitace, psychosomatika a sexuologie. 

Klinická psychologie – psychodiagnostika, psychoterapie, 

krizová intervence. 

Léčba závislostí – dobrovolné léčení, ochranné léčení, 

anonymní léčení. 

Denní stacionář s psychoterapeutickou péčí. 

Specializované poradny pro léčbu poruch paměti, sexuálních 

dysfunkcí, poruch spánku, poruch příjmu potravy. 

SOS KOMPAS Přerov 

SOS DĚTSKÉ 

VESNIČKY, z.s. 

Kompas – sociálně aktivizační služba, terénní i ambulantní 

forma, lokalita Přerov a okolí, výchovné, vzdělávací 

a aktivizační činnosti, doprovody, socioterapeutické činnosti, 

pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 

Služby pro pěstouny – vzdělávání, poradenství, respitní péče. 

VLAŠTOVKY o.s. Doprovázení pěstounských rodin, aktivity pro veřejnost 

v oblasti propagace náhradní rodinné péče. 

ZDVOP (zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou 

pomoc)  

Poskytuje sociálně-právní ochranu nezletilým dětem: 

- které se ocitly bez jakékoliv péče 

- ohroženým na zdraví či životě 

- bez péče přiměřené jejich věku 

- tělesně, duševně týraným nebo zneužívaným 

- které se ocitly v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným 

způsobem ohrožena jejich základní práva. 

TELEMENS s.r.o. Testování klientů (rodičů, jiných osob odpovědných  

za výchovu nezl. dětí) na přítomnost drog a drogových 

metabolitů v organismu z moči. 

STŘEDISKO 

VÝCHOVNÉ PÉČE 

TRŠICE 

Psychologická a pedagogická pomoc dětem s výchovnými 

a vzdělávacími potížemi ve spolupráci s rodinou, pobytová 

péče s preventivně výchovným programem pro děti, bezplatná 

ambulantní péče (každý 1. čtvrtek v měsíci  

na MMPr, Smetanova 7, přízemí, kancelář č. 10). 

  Zdroj: Magistrát města Přerova, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, říjen 2021 
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5.8 Magistrát města Přerova, Oddělení školství a mládeže 

Součástí Odboru sociálních věcí a školství je i oddělení školství a mládeže, jehož hlavní náplní 

činnosti je zajištění chodu škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem 

Přerovem, koordinace financování mzdových prostředků základních a mateřských škol v rámci 

ORP Přerov a administrace dotačních programů města v oblasti sportu a volného času. 

Statutární město Přerov jako územně samosprávný celek má v oblasti mateřského školství 

povinnost zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání dětí plnících povinné předškolní 

vzdělávání a dětí přednostně přijímaných. K naplnění této povinnosti zřizuje statutární město 

Přerov mateřské školy jako své příspěvkové organizace.  

Statutární město Přerov je zřizovatelem 11 samostatných příspěvkových organizací,  

které vykonávají činnost mateřské školy a 6 z nich má jedno další místo poskytovaného 

vzdělávání v jiné budově ve svém odloučeném pracovišti. Město disponuje celkem 20-ti 

pracovišti včetně odloučených pracovišť pro předškolní vzdělávání. Činnost mateřské školy 

dále vykonává příspěvková organizace Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, 

Přerov – Předmostí, Hranická 14, jejíž součástí jsou 3 mateřské školy. Dále v Přerově působí 

5 mateřských škol jiných zřizovatelů, z toho 1 MŠ se nachází v místní části Přerov – Čekyně  

a 1 mateřská škola zřízená Olomouckým krajem, která je součástí střední a základní školy. 
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Tabulka 10: Přehled mateřských škol v Přerově 

Název mateřské školy / základní školy a mateřské školy 

1. Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 

2. Mateřská škola Přerov, Komenského 25 

3. 
Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 

Mateřská škola Přerov, Jasínkova 4 - součást organizace 

4. Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 

5. Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19 

6. Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5 

7. 
Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8 

Mateřská škola Přerov, Na Odpoledni 16 - součást organizace 

8. 
Mateřská škola Přerov, Máchova 14 

Mateřská škola Přerov, Sokolská 26 - součást organizace  

9. 
Mateřská škola Přerov, Optiky 14 

Mateřská škola Přerov - Kozlovice, Grymovská 21 - součást organizace 

10. 
Mateřská škola Přerov, U Tenisu 2 

Mateřská škola Přerov - Henčlov, Zakladatelů 9 - součást organizace 

11. 
Mateřská škola Přerov - Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace 

Mateřská škola Přerov - Lověšice, Mírová 19 - součást organizace 

12. 

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, 

Hranická 14  

Mateřská škola Přerov - Čekyně, Jabloňová 4 - součást organizace  

Mateřská škola Přerov - Předmostí, Pod Skalkou 13 - součást organizace 

Mateřská škola Přerov - Vinary, Za Humny 1 - součást organizace  

13. Mateřská škola A & T s.r.o., U Bečvy 2 

14. Speciální mateřská škola A & J s.r.o., U Bečvy 2 

15. Základní a Mateřská škola Sluníčko s.r.o., Bajákova 18 

16. Církevní mateřská škola v Přerově, Palackého 17 

17. Anglicko-česká mateřská škola Daisy, Pod Lipami 25, Přerov-Čekyně 

18. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Malá Dlážka 4 

 

 

Statutární město Přerov vykonává územní samosprávu v oblasti základního školství zejména 

zajištěním podmínek pro plnění povinné školní docházky dětí s trvalým pobytem na území 

města, a za tímto účelem zřizuje 8 úplných základních škol. Všechny základní školy vykonávají 

činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání - školní družiny. Dále v Přerově působí  

1 základní škola jiného zřizovatele a 1 škola zřízená Olomouckým krajem. 
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Tabulka 11: Přehled základních škol v Přerově 

Název základní školy  

1. Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 

2. Základní škola Přerov, Svisle 13 

3. Základní škola Přerov, Trávník 27 

4. Základní škola Přerov, U tenisu 4 

5. Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 

6. Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 

7. Základní škola Přerov, Želatovská 8 

8. Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, 

Hranická 14 

9. Soukromá základní škola Acorn´s & John´s school s.r.o., Máchova 3 

10. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Malá Dlážka 4 

 

 

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům jedné školy nebo několika škol, případně 

i dětem v přípravné třídě a vykonává svou činnost ve dnech školního vyučování  

i o školních prázdninách. Statutární město Přerov již od roku 1997 podporuje zájmové 

vzdělávání na základních školách, a to formou ročního finančního příspěvku ve výši 1.3 mil Kč 

na činnost zájmových kroužků. 

Od školního roku 2019/2020 se Olomoucký kraj zapojuje do programu Ministerstva práce  

a sociálních věcí – Obědy do škol, a to v rámci operačního programu potravinové  

a materiální pomoci, který byl spolufinancován z prostředků evropské pomoci nejchudším 

osobám (FEAD). Do projektu se úspěšně zapojily 2 ZŠ a 10 MŠ zřizovaných statutárním 

městem Přerovem. Cílem projektu je zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin 

pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol v Olomouckém 

kraji a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky. Projekt je zaměřen  

na děti ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let. Další základní školy využívají nabídku 

obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN k financování obědů dětí ze sociálně 

slabých rodin nebo rodin v tíživé životní situaci. 

Vznikla pracovní skupina – Tým pro šikanu (zástupci Orgánu soc. – práv. ochrany dětí, státní 

zastupitelství, policie ČR, pedagogicko – psychologické poradny a speciálního ped. centra,  

2 ředitelé škol se svými metodiky prevence/výchovnými poradci). Cílem bylo vytvořit schéma 

postupu řešení šikany a vymezení možné nabídky služeb v rámci Přerova. 

Pokud magistrát organizuje např. seminář E-bezpečí pro vlastní zaměstnance, je umožněna 

přítomnost i ředitelů škol a jejich metodiků prevence. Organizace akcí pro děti a žáky  

je ponechána v kompetenci ředitelů škol, kteří postupují v souladu s Národní strategií primární 

prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2027  

a na ni navazující krajskou strategií. 

Koncepce rozvoje školství statutárního města Přerova na období 2019 – 2024 obsahuje 

strategický cíl „Podpora preventivních programů ve školách“, který bude realizován: 

a) intenzivní spoluprací s PPP a SPC a oblastním metodikem prevence, 

b) vyčleněním finančních prostředků zřizovatele na preventivní akce škol dle jejich výběru, 
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c) modernizací systémů příchodů a odchodů žáků a posílením bezpečnosti vstupů  

do budov škol. 

Školy zřizované statutárním městem Přerovem mají každoročně obdržet jako součást svých 

rozpočtů finanční prostředky vyčleněné jen na prevenci rizikového chování (100 tis. Kč  

pro 8 ZŠ). 

Ve městě se dále nachází 9 středních škol, 1 vyšší odborná škola a 1 vysoká škola. 

 
 
 

Tabulka 12: Přehled středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol 

   v Přerově 

Název střední školy  

1. Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Denisova 3 

2. Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29 

3. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 

Bartošova 24 

4. Střední škola technická, Kouřílkova 8 

5. Střední průmyslová škola, Havlíčkova 2 

6. Střední škola gastronomie a služeb, Šířava 7 

7. Střední škola zemědělská, Osmek 47 

8. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Malá Dlážka 4 

9. AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o.,  

nám. Přerovského povstání 2 

10. Vysoká škola logistiky o.p.s., Palackého 25 

 
 
 
Volnočasová a sportovní činnost ve městě Přerově 

Zastupitelstvo statutárního města Přerova od roku 2019 schvaluje tři dotační programy A, B 

určené pro oblast sportu a volného času a dotační program C určený jen pro oblast sportu 

dospělých. Dotační programy A jsou označovány jako řádné a spadá do nich většina podaných 

žádostí. Dotační programy B jsou určeny pro spolky a organizace, které nemohly 

z objektivních příčin požádat o dotaci v programu A a tento důvod musí doložit. Dotační 

program C je zaměřený na podporu sportovních klubů a spolků, jejichž dospělí sportovci 

reprezentují město Přerov na vrcholové a výkonnostní sportovní úrovni v nadregionálních 

soutěžích. 

Volnočasová činnost: 

Město Přerov prostřednictvím Odboru správy majetku a komunálních služeb spravuje  

67 dětských hřišť na území Přerov – Město a dalších 29 hřišť se nachází v místních částech. 

Hřiště jsou hojně navštěvována dětmi všech věkových kategorií a všem tak jejich využívání 

poskytuje aktivní a smysluplné trávení volného času. 

Volnočasovou a zájmovou činností ve městě Přerově se zabývá např. Duha Klub Dlažka, Duha 

Klub Rodinka, Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, z.s. nebo KLUBOUŠKO, o.s. Různorodé 
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možnosti volnočasového vyžití pro občany města Přerov zajišťuje také Středisko volného času 

Atlas a BIOS, školské zařízení Olomouckého kraje pro volnočasové aktivity všech věkových  

a sociálních skupin. SVČ Atlas nabízí činnost pěti oddělení (oddělení dopravní výchovy, 

jazykové školy, taneční školy, tělovýchovy a kultury). Stanice BIOS nabízí využití volného času 

a zájmovou výchovu a vzdělávání v rámci přírodovědných populárně naučných a dalších 

zájmových činností. Zájmová výchova probíhá formou členství  

v zájmových kroužcích a účasti v soutěžích, na akcích a táborech a dále v jiných pořádaných 

aktivitách. 

Sportovní činnost: 

Město Přerov má zájem na zajištění široké nabídky sportovních aktivit zajišťujících kvalitní 

trávení volného času obyvatel jako důležitého faktoru zvyšujícího úroveň života ve městě. 

Sport a smysluplné volnočasové aktivity plní důležitou roli při posílení prevence sociálně 

patologických jevů zejména u dětí a mládeže. Strategickým dokumentem pro oblast sportu, 

který má město zpracovaný, je Plán rozvoje sportu statutárního města Přerova na léta  

2021 - 2024. 

Společnost Sportoviště Přerov s.r.o., byla založena 15. ledna 2019 a jejím zakladatelem  

a stoprocentním vlastníkem je statutární město Přerov. Prostřednictvím této obchodní 

společnosti zajišťuje město Přerov provoz následujících sportovních zařízení ve svém 

vlastnictví: 

• Plavecký areál, 

• Zimní stadion, 

• Městská sportovní hala, 

• Koupaliště Penčice. 

Město Přerov ve spolupráci s Technickými službami města Přerova s.r.o. dále zajišťuje provoz 

následujících sportovišť a areálů, které jsou volně přístupné veřejnosti: 

• přírodní areál Laguna (Skatepark, DiscGolfPark, nohejbal, volejbal, venkovní posilovny 

i pro seniory), 

• Městský park Michalov (venkovní posilovny i pro seniory), 

• síť cyklostezek (kola, in-line brusle, koloběžky). 

Další možnost pro aktivní trávení volného času a kvalitní sportovní vyžití nabízí základní školy 

Trávník, Velká Dlážka, Svisle, Za Mlýnem, Želatovská a U Tenisu, které mají předaná 

k hospodaření zrekonstruovaná školní hřiště. V rámci své hlavní činnosti je zpřístupňují 

k užívání veřejnosti za přítomnosti správce hřiště. 

Základní přehled o sportovních zařízeních a sportovních klubech na území města Přerova 

zpracoval Odbor sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova a tvoří přílohy č. 1 a 2 

Plánu rozvoje sportu statutárního města Přerova 2021 – 2024, který je k dispozici  

i na následujícím odkazu, který je dostupný na: https://www.prerov.eu/cs/magistrat/investice-

a-rozvoj/koncepce-studie-strategie/. 
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5.9 Probační a mediační služba Přerov 

Činnost Probační a mediační služby vyplývá ze zákona č. 257/2000 Sb. o Probační  

a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů. 

Probační a mediační služba (dále jen PMS) je státní organizace, která usiluje  

o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů, spojených  

s trestnou činností. Představuje moderní institut na poli trestní politiky, která vychází  

ze součinnosti sociální práce a práva, zejména trestního. Zajišťuje kontrolu trestů nespojených 

s odnětím svobody (především obecně prospěšné práce, dohled probačního úředníka, domácí 

vězení), připravuje podklady pro jejich ukládání a nabízí možnosti jednání mezi pachatelem  

a obětí o urovnání trestného činu. Podílí se na prevenci trestné činnosti. 

Výše uvedené služby jsou poskytovány klientům v trestním řízení zdarma a obrátit  

se na PMS mohou nejen obvinění, ale také poškození trestnou činností. 

Cíle činnosti PMS 

Integrace pachatele – usiluje o začlenění obviněného, resp. pachatele do života společnosti 

bez dalšího porušování zákonů. Integrace je proces, který směřuje k obnovení respektu 

obviněného k právnímu stavu společnosti, jeho uplatnění a seberealizaci. 

Participace oběti – vytváří obětem trestných činů příležitost, aby se mohly účastnit procesu 

řešení následků trestného činu, poskytuje jim pomoc při obnovení pocitu bezpečí a důvěry  

ve spravedlnost. 

Ochrana společnosti – efektivní kontrolou trestů vykonávaných pachateli na svobodě usiluje  

o snížení nebezpeční opakování trestné činnosti a o ochranu společnosti. 

Práce s obětí 

Dnem 1. 8. 2013 nabyl účinnost nový zákon č. 45/2013 Sb, o obětech trestných činů  

a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů. 

V souladu se zněním zákona se střediska Probační a mediační služby stávají poskytovateli 

pomoci obětem trestných činů dle § 48, písm. d). 

Probační a mediační služba poskytuje obětem trestné činnosti právní informace a další služby 

spočívající v psychosociální podpoře. Naším cílem je především zmírnit dopady trestného 

činu. 

Obětem jsou poskytovány zejména tyto služby: 

Právní informace – směřují k základní orientaci v rovině trestně právní, zejména  

pak k náhradě škody. 

Restorativní programy – tyto programy nabízejí různé způsoby řešení následků trestného činu. 

Jejich cílem je obnova narušených vztahů a získání pocitu zadostiučinění oběti.  

Do těchto programů jsou zapojeni oběti, širší komunita (příbuzní oběti, sousedé apod.)  

i pachatelé. Nejznámějším restorativním programem je mediace mezi obětí a pachatelem. 

V souvislosti s účinností zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých 

zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, byla  

ze strany Probační a mediační služby v Přerově v předchozích letech organizována setkání  

pod pracovním názvem „multidisciplinární tým pro oběti trestných činů“. Pracovní setkání byla 



Strategie prevence kriminality statutárního města Přerova 2022 - 2024 

 

39 

zaměřena na podporu a koordinaci služeb pro oběti trestné činnosti na místní úrovni. Cílem 

bylo vzájemně propojit síť pomoci obětem trestných činů v našem regionu a nastavit 

vzájemnou spolupráci, což se podařilo. Nadále je cílem spolupráci udržet, podporovat  

a rozvíjet. 

Dlouhodobě působí při středisku Probační a mediační služby v Přerově také poradce  

pro oběti trestných činů, který zajišťuje intenzivní pomoc obětem. 

Při poskytování služeb obětem byla navázána významná spolupráce s organizací  

KAPPA-HELP, z.s., Přerov, která se ale zapojuje také do práce s pachateli trestných činů. 

Resocializační programy pro dospělé i mladistvé pachatele trestné činnosti: 

Středisko Probační a mediační služby v Přerově dlouhodobě spolupracuje s organizací Člověk 

v tísni, o.p.s., která nabízí realizaci programů, které mají za cíl snížení recidivy  

a počtu odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody a zvyšují pravděpodobnost sociálního 

začlenění pachatelů (snížení rizika předlužení, snížení rizika vyloučení z trhu práce, posílení 

vazeb na nerizikové společenské prostředí, reflexe trestného činu a jeho dopadu na život oběti 

pachatelem, zvýšení sociálně-právních, komunikačních kompetencí, sebepoznání pachatelů). 

Současně nově v rámci projektu Probační a mediační služby spolupracujeme s Programovým 

centrem, které nabízí rovněž resocializační programy pro dospělé  

i mladistvé pachatele. Projekt trvá od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2024. Cílem projektu je rozšíření  

a zvýšení dostupnosti standardizovaných resocializačních programů v ČR. 

Středisko Probační a mediační služby v Přerově si klade za cíl využívat nabízené programy 

pro dospělé i mladistvé pachatele dlouhodobě. Přičemž jde současně také o koordinaci 

spolupráce s orgány činnými v trestním řízení v našem regionu v této záležitosti. 

Multidisciplinární týmy pro mládež: 

V souvislosti s aplikací zákona č. 2018/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy 

a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví  

ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, byla od r. 2006 z důvodu nastavení účinné 

a efektivní spolupráce jednotlivých složek postupně ze strany Probační a mediační služby 

zavedena metoda tzv. multidisciplinárních týmů pro mládež. Týmy pro mládež jsou složené  

ze zástupců Policie ČR, státního zastupitelství, soudu pro mládež, Probační  

a mediační služby, orgánu péče o dítě, MMPr včetně městské policie, školských zařízení, 

poskytovatelů sociálních služeb, a měly by společně řešit kriminalitu mládeže v dané lokalitě 

a vzájemně koordinovat spolupráci. Týmy pro mládež se v Přerově schází dle potřeby. 

Preventivní přednášky na školách: 

Probační a mediační služba se svojí podstatou činnosti zaměřuje na prevenci trestné činnosti. 

Toto je též přímo zachyceno v § 4 odst. 5 zákona č. 257/2000 Sb., o Probační  

a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti organizujeme preventivní 

přednášky o činnosti Probační a mediační služby a následcích trestné činnosti na středních 

školách a odborných učilištích na Přerovsku, a to dle zájmu jednotlivých škol. 

Zapojení do programu prevence kriminality města Přerova: 

Probační a mediační služba má svou činností přispívat k prevenci kriminality, tudíž by měla 

být nedílnou součástí koncepce prevence kriminality města. Probační a mediační služba  

v Přerově je připravena kooperovat na projektu aktivní politiky zaměstnanosti v rámci prevence 

kriminality v regionu. 
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5.10 Pedagogicko-psychologická poradna Přerov 

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně-pedagogické centrum Olomouckého kraje 

(PPP a SPC OK) je státním školským zařízením v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  

ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských 

služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. V tomto kontextu jsou poskytované 

služby bezplatné a jsou určeny žákům a studentům základních, středních škol a vyšších 

odborných škol, jejich rodičům a učitelům. 

PPP nabízí pomoc zejména při řešení výukových a výchovných potíží, zahrnujících specifické 

poruchy učení a chování, při posouzení školní zralosti, s výběrem vhodné SŠ,  

při řešení sociálně patologických jevů a s péčí o mimořádně nadané žáky. V kompetenci SPC 

je poradenská péče o děti a studenty s poruchami autistického spektra, mentálním postižením, 

tělesným postižením, smyslovým postižením.  

Oblastní metodici prevence (OMP) jsou pracovníci PPP, kteří jsou zařazeni do hierarchie 

výkonu primární prevence rizikového chování ve školství. Ze své pozice především metodicky 

vedou školní metodiky prevence (ŠMP). Odbornou konzultaci s nimi však může kdykoliv využít 

kterýkoliv pedagog, jenž potřebuje pomoc týkající se prevence či řešení libovolných rizikových 

projevů chování. K dispozici je samozřejmě i laické veřejnosti, především rodičům či přímo 

žákům a studentům, jestliže mají podezření na výskyt rizikových projevů chování ve třídě  

či ve škole, kterou navštěvují, případně pokud mají soukromou potřebu si v této oblasti cokoliv 

ozřejmit. 

Součástí služeb pedagogicko-psychologické poradny v Přerově je rovněž přímá preventivní 

práce se žáky a studenty – nabídka preventivních programů určených pro žáky základních  

a středních škol v okrese Přerov, zaměřující se především na témata budování zdravých 

vztahů v třídním kolektivu a prevenci šikany, dále témata související s bezpečným užíváním 

internetu a prevencí kyberšikany.  

V rámci činnosti Městské preventivní skupiny oblastní metodici prevence PPP Přerov 

pravidelně realizují programy „Povídejme si o toleranci!" pro žáky 3. ročníků a „Jsme bezpečně 

online?" pro žáky 4. ročníků ZŠ v Přerově. 

 

5.11 Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov 

Zájmovou činností ve městě Přerově se zabývá Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov 

(dále jen SVČ). Činnosti SVČ je v souladu s platnou legislativou rozmanitá svými formami  

i obsahem. SVČ si klade za cíl především osobnostní rozvoj dětí, žáků a studentů  

v oblasti zájmového vzdělávání, pomáhá nadaným účastníkům v rozvoji nadání a jejich 

talentů. Formování osobnosti mladého člověka, rozvíjením jeho přirozených zájmů, potřeb  

a talentu je nejpřirozenější primární prevencí proti patologickým jevům. 

Výchovně-vzdělávací zájmovou činnost pro děti, mládež a širokou veřejnost realizuje SVČ 

s využitím aktivizačních metod práce. Cílem je vytvářet a rozvíjet klíčové kompetence,  

které pomáhají zkvalitňovat osobní i společenský život účastníků - rozvíjet schopnost aktivního 

trávení volného času, naučit účastníky plánovat, organizovat a řídit vlastní volný čas, 

vyhledávat a třídit informace vedoucí k výběru vhodných aktivit dle osobních dispozic, umět 

http://www.atre.cz/zakony/page0074.htm
http://www.atre.cz/zakony/page0131.htm
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říci ne na nevhodné aktivity, vhodně relaxovat, vytvářet návyky pro udržení zdravého životního 

stylu, rozvíjet své zájmy a záliby, rozvíjet odbornost a profesní orientaci, rozvíjet talent, své 

mravní vědomí, rozvíjet smyslové vnímání, orientovat se v globálních problémech současného 

světa, chápat kompletnost vztahu mezi přírodou a lidskou činností, respektovat postoje, 

přesvědčení a zájmy jiných lidí, komunikovat a otevřeně vyjadřovat své názory  

a pocity, zvyšovat zdravé sebevědomí, prohlubovat sebereflexi. 

V pravidelných aktivitách často nachází možnost seberealizace děti a mládež, které nechtějí 

být vrcholovými sportovci nebo „známými umělci“, hledají „jen“ vhodnou formu relaxace. 

Zároveň je prostředí střediska volného času vhodným a častým iniciátorem k projevení,  

popř. objevení a rozvoji různých talentů. V rámci práce s talenty připravuje děti a mládež  

na postupové soutěže nebo na zkoušky do výběrových škol.  

Při aktivitách SVČ jsou děti a mládež podněcováni k participaci na činnostech. Starší účastníci 

pomáhají s realizací a přípravou zájmových činností nebo při vedení ZÚ. Takto  

jsou vedeni k tvořivosti, zodpovědnosti a získávají další dovednosti v sociální oblasti, jsou jim 

otevírány další cesty v profesní orientaci a k uplatnitelnosti na trhu práce.  

Široké veřejnosti jsou nabízeny spontánní činnosti – otevření aktivity bez pevného rozvrhu, 

neformální setkávání dětí a mládeže v rámci místní klubovny (rekreační, sportovní a kulturní 

aktivity). 

Důležitou součástí činnosti SVČ je metodická pomoc školám formou výukových programů. 

Mezi hlavní patří výukové programy s dopravní tematikou, které mají svoji zimní a letní část. 

Letní část je zaměřena na praktické zkoušení dopravních situací malých cyklistů a chodců  

na venkovním dopravním hřišti, v zimním období děti teoreticky zvládají řešení dopravních 

situací na počítačích. Využívány školami jsou také ekologické a rukodělné výukové programy. 

Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov svou spolupráci se školami realizuje  

také v rámci soutěží vyhlašovaných MŠMT, protože patří mezi pověřené organizace 

k zajišťováním jejich realizace.  

SVČ je v povědomí široké veřejnosti jako kvalitní organizátor příležitostných aktivit  

a realizátor osvětové činnosti. Do těchto aktivit patří semináře, přednášky, odborné instruktáže 

a poradenství na pracovišti BIOS v rámci EKO knihovny a k chovu domácích zvířat v PET 

poradně, organizování vlastních soutěží různého zaměření, komentované exkurze ve vlastní 

MINI ZOO, pořádání koncertů a vystoupení. V době omezení přímé práce s účastníky  

se jednalo o mnohé vzdělávací a zájmové aktivity s využitím vlastního webu  

a sociálních sítí. Podařilo se tak aktivizovat děti a mládež nejen k vědomostním  

a rukodělným činnostem, ale hlavně i k pohybovým aktivitám, udržovaly se a rozvíjely sociální 

vazby mezi účastníky a volnočasovými pedagogy. 

Součástí aktivit SVČ jsou činnosti rodičů s dětmi zaměřující se na vytváření návyku aktivně 

trávit společný volný čas, žít zdravým životním stylem. Tento cíl se podařilo plnit i v období 

pandemie formou soutěží a her, kdy zadání byla předem připravena v Přerově a okolí  

a rodiny je mohly plnit nebo realizovat v souladu se stanovenými pravidly pro danou situaci.  

Veřejnost hojně využívá prázdninové aktivity SVČ, kdy na příměstských i pobytových táborech 

tráví účastníci zajímavým způsobem volný čas. 

SVČ nabízí také aktivity jen pro dospělé, a to v doplňkové činnosti zaměřené na relaxaci, 

kompenzaci jednostranné zátěže, rozvoj zájmů a zálib. 
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5.12 Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. 

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. (dále jen SOS MaS, z.s.) poskytuje 

bezplatné poradenské služby spotřebitelům, a to osobní, telefonickou i elektronickou formou. 

Nejčastějšími klienty SOS MaS, z.s. jsou zejména ty skupiny spotřebitelů, u nichž se nerovné 

postavení mezi podnikateli a spotřebiteli projevuje v největší míře a jejichž schopnosti  

či možnosti získat informace o svých právech, správně je pochopit a umět uplatňovat  

v každodenním životě jsou z důvodu věku, zdravotního stavu, nižšího vzdělání či nižších 

příjmů omezené. 

SOS MaS, z.s. pořádá řadu vzdělávacích akcí, v rámci nichž se z výše uvedených důvodů 

zaměřuje zejména na seniory a zdravotně handicapované občany. SOS MaS, z.s. působí 

dlouhodobě v zájmu práv seniorů a zdravotně handicapovaných, v posledních letech zejména 

v souvislosti s problematikou telefonického a podomního prodeje a problematikou nekalých 

podvodných praktik páchaných na seniorech. 

Vzhledem ke zvýšené kontrole ze strany dozorčích orgánů, prevenci a široké publicitě  

je zaznamenán pokles pořádání oficiálních předváděcích akcí klasického typu. Začaly 

převládat nové taktiky, díky kterým se podomní prodejci dostanou k seniorům tak, aby jejich 

počínání bylo v co nejmenší možné míře monitorováno. Stále dochází ke zvyšování případů 

oslovování potenciálních obětí prostřednictvím telefonické komunikace či přímo návštěvou 

v domácnosti. 

Trestné činy páchané na seniorech se ve většině případů řadí mezi ty závažnější. Pachatelé 

zneužívají přirozených handicapů stáří a využívají vůči seniorům stále agresivnější formy 

jednání, vědí, že senioři mají vzhledem ke svému věku a zdraví sníženou možnost obrany. 

S problematikou podomního prodeje a rostoucí agresivitou pachatelů však nesouvisí jen 

hrozba trestných činů páchaných na seniorech ve formě podvodů, lichvy, krádeží, loupeží, 

vydírání, omezování osobní svobody nebo dokonce úmyslného ublížení na zdraví, ale také 

problematika jejich rostoucí zadluženosti. Není výjimkou, kdy senior neuváženým uzavřením 

podvodné smlouvy či prostřednictvím jiného podvodného jednání přijde o větší finanční částku. 

Dlouhodobým řešením výše uvedených problematických oblastí života seniorů  

je prohloubení finanční, právní a funkční gramotnosti. Vhodnou metodou je preventivní 

vzdělávání této skupiny osob formou besed a přednášek, které Sdružení obrany spotřebitelů 

Moravy a Slezska, z.s. pořádá. 

 

5.13 Nestátní neziskové organizace 

Ve městě Přerově působí několik nestátních neziskových organizací, které se orientují  

na práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením. 

Jedná se o tyto organizace: 

• KAPPA-HELP, z.s. 

• Charita Přerov 

• Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Přerov 

• Člověk v tísni, o. p. s. 
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KAPPA-HELP, z.s. 

Účelem a posláním organizace KAPPA-HELP, z.s. je pomoc lidem, kteří se dostali  

do nepříznivé sociální situace a hrozí jim vyloučení na okraj společnosti. 

Spolek realizuje programy sociální prevence a integrace – v oblastech závislostí, sociálního 

vyloučení, etnických minorit,  obětí trestné činnosti a nezaměstnaných osob, programy léčby, 

snižování rizik a resocializace pro osoby ohrožené drogovou závislostí, alkoholismem  

nebo patologickým hráčstvím;  programy primární prevence a vzdělávání v oblastech sociálně-

nežádoucích jevů, rizikového chování a sociálního vyloučení; poradenské programy pro oběti 

trestné činnosti, rodinu, děti a mládež, závislé a jejich blízké; realizuje kulturní, sportovní  

a popularizační aktivity, které slouží k podpoře dětí mládeže, vyloučených osob nebo soužití 

mezi majoritou a minoritními skupinami. Ve všech těchto výše uvedených oblastech vymezuje 

roční dílčí cíle a spolupracuje se státními i nestátními institucemi  

z regionu Přerovska i celé ČR. 

KAPPA-HELP, z.s. od roku 1996 postupně rozvíjí programy, služby, sociální služby, 

akreditované a certifikované služby.  Snaží se odborně růst a rozvíjet paletu podpory  

a pomoci občanům, kdy zároveň reaguje na potřeby cílových skupin, odborných institucí  

v regionu a komunitních plánů na úrovní obcí i celého kraje. 

Mezi hlavní programy a služby KAPPA-HELP, z.s. v Přerově patří: 

• Programy primární prevence pro žáky a studenty základních a střední škol (všeobecná, 

selektivní, indikovaná prevence) – certifikované programy. 

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – METRO – registrovaná sociální služba  

pro děti a mládež ve věku 11 - 26 let, kteří jsou ohroženi rizikovým chováním.  

Jsou poskytovány sociální, poradenské, volnočasové, vzdělávací a preventivní aktivity. 

• Kontaktní a poradenské centrum KAPPA-HELP – registrovaná a certifikovaná 

sociálně-zdravotní služba pro uživatele návykových látek a osoby jim blízké (rodiče, 

partneři, pedagogové, ad.). Poskytuje poradenství a služby vedoucí ke snižování 

zdravotních, sociálních a právních rizik spojených s užíváním nealkoholových 

návykových látek, podporuje klienty v motivaci k léčbě. Chrání většinovou společnost 

před riziky přenosu infekčních nemocí. 

• Terénní programy KAPPA-HELP – registrovaná a certifikovaná sociálně-zdravotní 

služba pro uživatele návykových látek. Cílem je vyhledávat a kontaktovat uživatele 

nealkoholových návykových látek v jejich přirozeném prostředí, poskytovat poradenství 

a služby vedoucí k minimalizaci zdravotních, sociálních a právních rizik souvisejících 

se způsobem jejich života. Zajišťuje sběr pohozeného infekčního injekčního materiálu 

a jeho následnou bezpečnou likvidaci. 

• Centrum pomoci a bezpečí – registrované odborné sociální poradenství pro oběti 

trestné činnosti od 18 let věku. 

• Poradna pro oběti - právní poradenství - akreditovaná právní a psychologická služba 

pro dětské a zvlášť zranitelné oběti trestné činnosti. 

• Dluhová poradna – akreditované odborné dluhové poradenství, vedené právníkem  

a sociálním pracovníkem. 
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• Centrum pomoci pro rodiny - program pro děti a rodiny v péči OSPOD Přerov,  

který zavádí inovativní metody a formy spolupráce do praxe s klienty a do praxe 

s institucemi (asistované kontakty, prevence kriminality a násilí v rodinách, mediace, 

terapie, rodinné konference, zahraniční metody terapie, apod.). 

• Vzdělávání pro různé profesní skupiny (KAPPA-HELP, z.s. je akreditovanou 

vzdělávací institucí). 

• Dvouleté specializační studium pro školní metodiky prevence.  

• Restorativní programy KAPPA-HELP - pro oběti a pachatele - akreditovaná právní  

a psychologická služba. 

Organizace plánuje každý rok i další programy nebo významné malé projekty v návaznosti  

na stabilní služby a potřeby cílových skupin, odborných skupin či jednotlivých akčních plánů  

z různých odborných oblastí (sociální, preventivní, školské, protidrogové, zdravotní apod.). 

Mimo Přerov pak poskytuje KAPPA-HELP i další aktivity nebo služby: 

• Poradenské centrum pro problémy se závislostmi v Kojetíně, 

• Terénní programy v dalších 4 městech pro uživatele návykových látek (Lipník  

nad Bečvou, Hranice, Tovačov, Kojetín), 

• Centrum pro rodiny – pro děti a rodiny v péči OSPOD Lipník nad Bečvou, 

• Programy primární prevence pro žáky a studenty základních a středních škol. 

K dalším významným aktivitám, které KAPPA-HELP organizuje ve spolupráci s dalšími 

organizacemi a statutárním městem Přerovem je: 

• Prevence kriminality zážitkovou formou ve školách v základních oblastech, vybraných 

vždy na základě odborných strategických dokumentů pro daný rok. 

• Den soužití (vychází z programu soužití), jeho cílem je zlepšení soužití majority 

s minoritou. 

• Tour de dvůr - podílí se na spolupráci a preventivní činnosti této skupiny. 

• tzv. „Letní terén“, pravidelně realizuje letní terénní program, který je přímo zacílen  

na prevenci kriminality v rizikových oblastech města a sociálně vyloučených lokalitách 

v kritickém období roku. 

Každoročně probíhají na sociálních službách Dny otevřených dveří a v rámci prevence 

HIV/AIDS je KAPPA-HELP zapojena do Evropského testovacího týdne na HIV a dalších 

celoročních projektů zaměřených na prevenci šíření nemocí, kdy testování probíhá  

v prostorách kontaktního centra. 

 
Charita Přerov 

Charita Přerov je poskytovatelem sociálních služeb, domácí zdravotní péče a humanitární 

pomoci na Přerovsku a Kojetínsku. Na území ORP Přerov poskytuje Domácí zdravotní  

a hospicovou péči, Charitní pečovatelskou službu, Odlehčovací službu, Občanskou poradnu  

a poradnu pro dlužníky, Setkávání seniorů SPOLU, Romské komunitní centrum Lačo jilo – 

Dobré srdce, Romské komunitní centrum Žížalka, Nízkoprahové denní centrum Lorenc  
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pro osoby bez přístřeší, půjčuje kompenzační pomůcky, provozuje Charitní bazar DarujBer  

a potravinovou pomoc a spolupořádá Tříkrálovou sbírku. 

Romské komunitní centrum Lačo jilo – Dobré srdce poskytuje v terénní a ambulantní formě 

v nízkoprahovém zařízení zázemí, pomoc a podporu pro děti a mládež ve věku  

od 6 do 20 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Centrum slouží ke smysluplnému 

využívání volného času, vytváří prostor pro aktivity dětí a mládeže. Cílem služby je zlepšit 

kvalitu života dětí a mládeže, zejména romské, předcházet nebo snížit rizika související  

s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v běžném životě a řešit vlastní 

problémy. Centrum poskytuje služby jako besedy, sportovní aktivity, výuku práce s PC, 

individuální doučování a přípravu na vyučování, společenské a kulturní akce, výtvarné  

a rukodělné činnosti, deskové a společenské hry, hudební výchovu a poradenství. Navštěvují 

ho děti a mládež romského původu z lokalit Kojetínská, Husova, Škodova, Denisova,  

nám. Fr. Rasche a nám. Svobody, které jsou bez akutní nemoci a jsou schopny se do aktivit 

zapojit. Aktivity probíhají ve všední dny v odpoledních hodinách a jsou anonymní  

a bezplatné. 

Romské komunitní centrum Žížalka poskytuje terénní a ambulantní formou pomoc romským 

rodinám s dětmi z města Přerova, které potřebují podporu a motivaci k rozvoji schopností  

a dovedností, které by směřovaly k prevenci sociálního vyloučení,  

při překonávání a snižování důsledků krizových sociálních situací a následnému obnovení 

schopností samostatného fungování rodiny. Služby jsou poskytovány převážně 

v domácnostech uživatelů a v zařízení Romského komunitního centra Žížalka.  

Při poskytování služeb vycházíme z individuálních potřeb rodiny. Romským rodinám s dětmi 

ve věku do 7 let nabízíme aktivity a prostor, kde se naučí svým dětem pomáhat v oblastech, 

jako je upevnění základních návyků, dovedností a schopností pro zajištění správného vývoje 

dítěte, motivovat děti a rodiče k přípravě na školní docházku, efektivně hospodařit  

s finančními prostředky, pomoci s řešením nezaměstnanosti, zadluženosti a uplatnění  

se ve společenském prostředí, ve kterém rodiny žijí.  

Nízkoprahové denní centrum Lorenc nabízí bezpečný prostor osobám bez přístřeší. 

Prostřednictvím materiální pomoci a sociálního poradenství pomáhá těmto lidem  

se zajištěním základních životních potřeb a podporuje je v aktivním řešení jejich nepříznivé 

situace. Pomoc vychází z křesťanských principů a hodnot, jako jsou důstojnost člověka, 

spravedlnost, solidarita a odpovědné zacházení se zdroji. 

Cílem služby je podpora a pomoc při uspokojení základních životních potřeb - potravinová 

pomoc a poskytnutí zázemí pro přípravu stravy, pro osobní hygienu a praní prádla, případně 

poskytnutí ošacení. Nabízí bezpečný prostor pro fyzický i emoční odpočinek, zprostředkování 

odborné zdravotní péče, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, při obstarávání 

osobních záležitostí (pomoc zorientovat se v obtížné životní situaci, podpora při vyřizování 

osobních dokladů, při jednání s úřady a dalšími institucemi, poskytnutí sociálního poradenství, 

doprovázení), zprostředkování navazujících a ostatních sociálních služeb  

(K-centra, občanské a dluhové poradny, pobytové sociální služby, léčebny apod.). Pomáhá  

s obnovením nebo upevněním kontaktu s rodinou, či získáváním a obnovováním pracovních  

a jiných sociálních kompetencí (pracovní rehabilitace, hospodaření s finančními prostředky, 

podpora samostatnosti klientů při vyřizování různých záležitostí). 

Prostřednictvím prevence sociálně patologických jevů (prevence kriminality, šíření infekčních 

chorob apod.) chce přispět ke zmírňování negativních dopadů bezdomovectví na Přerovsku  
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a dále vedením odborných diskuzí a šířením osvěty o problematice bezdomovectví pomoci  

při odstraňování předsudků laické i odborné veřejnosti vůči lidem bez domova. 

 

Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Přerov 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Přerově na ulici Jižní čtvrť/Husova  

je podpora a pomoc dětem a mládeži od 6 do 18 let, které již zahájili školní docházku  

a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci. Sociální služba je poskytována ambulantně,  

je bezplatná a anonymní. Podpora a pomoc je nabízena v bezpečném prostředí, formou 

individuálních a skupinových aktivit, při kterých poskytujeme informace, které mohou přispívat 

ke zlepšení života dětí a mládeže. 

Cílem nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je posílit rozvoj dovedností a schopností 

uživatelů tak, aby byli schopni samostatně zvládat nároky spojené se sociálním fungováním 

ve společnosti a byli co nejméně závislí na sociálních službách. 

Azylový dům pro matky s dětmi 

Posláním Azylového domu Armády spásy pro matky s dětmi v Přerově na ul. 9. května  

je překlenutí nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení. Prostřednictvím nabízené 

podpory a poradenství pracujeme na zlepšení nepříznivé sociální situace zejména v oblasti 

získání bydlení, vedení domácností, výchovy dětí. Služba je určená těhotným ženám  

a matkám (příp. zákonným zástupcům) s nezaopatřenými dětmi do 18 let (v případě 

nezaopatřenosti do 26 let), které chtějí svou situaci aktivně řešit. 

Služba je poskytována zletilým ženám s nezaopatřenými dětmi do 18 let (v případě 

nezaopatřenosti do 26 let) a těhotným ženám v nepříznivé sociální situaci, spojené  

se ztrátou bydlení, které chtějí svou situaci aktivně řešit a jsou nezávislé na fyzické pomoci 

druhých. 

Cílem azylového domu je stabilizace sociální situace uživatelek a osamostatnění uživatelek 

– nezávislost na sociální službě. 

 
Člověk v tísni, o. p. s. 

Organizace Člověk v tísni, o. p. s. poskytuje dvě registrované sociální služby: terénní programy 

a sociálně aktivizační služby. V rámci návazných služeb se věnuje podpoře vzdělávání, 

resocializačním programům a komunitní práci zaměřenou na lokalitu Kojetínské  

a Husovy ulice. Služby organizace jsou poskytovány na Přerovsku a Kojetínsku. 

Terénní programy jsou určeny lidem starším 15 let, kteří se nacházejí v nepříznivé životní 

situaci, kterou nejsou schopni bez pomoci řešit. Poskytují základní sociální a právní 

poradenství, dlouhodobě podpoří při řešení dluhů a pomohou při prosazování práv  

a oprávněných zájmů. Jedná se o poradenství v některé z uvedených oblastí: bydlení, dluhy, 

nezaměstnanost, sociální dávky, rodinné problémy, trestní řízení. Služby terénní programy 

poskytují klientovi informace o možnostech řešení jeho tíživé sociální situace a klienta  

do řešení jeho situace aktivně zapojují. Klientovi je poskytnuta pomoc a podpora při jednání 

na úřadech, pomoc s listinami, doporučení a zprostředkování dalších služeb. Cílem  
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je nevytvářet závislost klienta na službě, ale naučit ho v průběhu spolupráce postupům  

a dovednostem, které i po jejím skončení může samostatně použít.  

Nedílnou součástí terénních programů je poskytování dluhového poradenství. Dluhové 

poradenství je určeno všem lidem, kteří se ocitli v tíživé finanční situaci a nedokáží najít 

způsob, jak se z této situace dostat. V rámci poradenství pracovník mapuje dluhovou situaci  

u jednotlivců a rodin, navrhuje možnosti řešení, nabízí pomoc se zastavováním neplatných 

exekucí, podporuje při jednání s věřiteli, exekutory a vymáhajícími společnostmi. V neposlední 

řadě také bezplatně posuzuje, připravuje a podává insolvenční návrh  

(tzv. osobní bankrot), komunikuje a připravuje dokumenty pro soud a insolvenční správce. 

Doprovází v procesu oddlužení. 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi se věnuje rodinám s jedním či více 

nezletilými a nezaopatřenými dětmi, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Pro tuto 

situaci jsou charakteristické obtíže při výchově a péči o děti, potíže s hospodařením  

s rodinným rozpočtem a vedením domácnosti, problémy spojené se školní docházkou dětí, 

obtíže při vzdělávání dětí a snahy o vytvoření podmínek pro návrat dětí do rodiny. V případě 

dlouhodobé spolupráce bývá uzavírána dohoda o spolupráci mezi klientem, pracovníkem 

Člověka v tísni, o.p.s. a třetím subjektem, zejména OSPOD. V rámci sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi organizace poskytuje základní sociální poradenství, pomáhá vytvářet 

podmínky pro volný čas a vzdělávání dětí, nabízí pomoc při sestavování rozpočtu rodiny,  

se sepisováním žádostí, asistenci při získávání zaměstnání, při řešení dluhů. Smyslem 

poskytovaných služeb je pomoci rodině s problémy, které není schopna sama překonat  

a tyto problémy mají negativní vliv na prostředí rodiny a vývoj dítěte s cílem  

o zachování nebo   obnovení   funkcí   rodiny. Důraz je kladen na dlouhodobou a intenzivní 

spolupráci s rodinou, individuální sociální pomoc a poradenství při uplatňování práv  

a oprávněných zájmů rodičů a jejich dětí, na prohlubování rodičovských schopností  

a dovedností. 

Služba podpora vzdělávání a předškolní podpora se zaměřuje na podporu vzdělávání dětí  

a pomoc a poradenství jejich rodičům, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci. Podpora 

spočívá zejména v přípravě dítěte na vstup do běžného vzdělávacího proudu (mateřská škola, 

základní škola) a následné úspěšné zvládnutí běžné MŠ či ZŠ. Služba nabízí pomoc formou 

individuálního doučování dítěte v domácím prostředí pracovníkem nebo proškoleným 

dobrovolníkem. Podporuje rodiče v komunikaci se školou a školskými poradenskými 

zařízeními, zprostředkovává informace ohledně vzdělávání dítěte a pomáhá při výběru dalšího 

vzdělávání a volnočasových aktivit. 

Probační a resocializační programy cílí na osoby, které se dopustily protiprávního jednání 

nebo jiného porušování společenských norem. Resocializační program může být uložen 

soudem jako přiměřená povinnost v rámci trestu (Akreditovaný program pro dospělé, H.U.L.K.) 

nebo jako součást probačního plánu dohledu při spolupráci s Probační a mediační službou ČR 

(Akreditovaný program pro dospělé, H.U.L.K.) nebo na základě individuálního plánu 

prostřednictvím spolupráce s Orgánem sociálně právní ochrany dětí (Akreditovaný program 

pro mladistvé) nebo na základě dobrovolnosti (Akreditovaný program  

pro mladistvé). Záměrem programů je motivovat klienty ke změně postojů, myšlení,  

k sebereflexi vlastního kriminálního jednání a tím také k získání nadhledu na své chování. 

V rámci programů se pracuje na přijetí důsledků svého jednání a uvědomění rozsahu dopadů 

na oběť i další osoby, které byly dotčené trestným činem, na posilování odpovědnosti za sebe 

a své činy. Pozitivním dopadem je omezování rizik opakování trestné činnosti (snížení 
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recidivy), zohlednění zájmů poškozených i nejbližších osob a ochrana společnosti. Aktuálně 

organizace nabízí následující resocializační programy: Akreditovaný program pro dospělé, 

Akreditovaný program pro mladistvé a H.U.L.K. (Program ke zvládnutí agresivního chování). 

Komunitní práci v přerovských sociálně vyloučených lokalitách organizace realizuje od roku 

2010, zaměřuje se na vyloučené lokality ulic Husova a Kojetínská. Komunitní práce  

je metoda participativního dosahování komunitou definovaných společných cílů. Komunitní 

práce propojuje sdílené potřeby obyvatel vyloučených romských lokalit se zdroji uvnitř 

konkrétní lokality. Témata k řešení identifikují samotní obyvatelé. Metoda komunitní práce 

podporuje sociální začleňování skrze aktivizaci a zplnomocňování obyvatel, rozvoj 

sousedských vztahů a přenášení odpovědnosti na obyvatele. V posledních letech  

se obyvatelé za pomoci komunitních pracovníků snaží zvelebovat a opravovat občanskou 

vybavenost v SVL a podporovat aktivní trávení volného času dětí, mládeže i dospělých nebo 

reagovat na nastalé nestandardní situace (pandemie COVID-19). Jednou z hlavních aktivit 

směřujících k prevenci kriminality v dalších letech bude mj. vybudování komunitního centra. 

Komunitní práce se neobejde bez spolupráce komunitních pracovníků s aktivními obyvateli, 

zástupci města Přerova, NNO a dalších soukromých i veřejných subjektů. 

 

Dotační programy Evropské unie na podporu sociálního bydlení 

Nestátní neziskové organizace využívají dotační programy z Evropské unie k podpoře 

sociálního bydlení. 

Statutární město Přerov s některými NNO v rámci podpory sociálního bydlení spolupracuje. 

Jednou z organizací je subjekt Centrum moudré šance, spolek, který v rámci 80. výzvy IROP 

„Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.“ Ministerstva pro místní rozvoj realizuje 

projekt s názvem „Sociální bydlení na ulici Jungmannova v Přerově“. 
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6 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 
Na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  

byla obcím s rozšířenou působností uložena zákonná povinnost zjišťovat potřeby poskytování 

sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území a zajišťovat dostupnost 

informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území. 

V souvislosti s komunitním plánováním rozvoje sociálních služeb město Přerov pravidelně 

zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, jehož výstupem je strategický 

dokument schvalovaný orgány obce na dobu 3 let a jednoletý akční plán. Plánování rozvoje 

sociálních služeb od března 2020 do února 2022 zajišťuje město ve spolupráci s Centrem  

pro komunitní práci východní Morava, a to v rámci projektu „Aktualizace procesu komunitního 

plánování sociálních služeb na Přerovsku“ za finanční podpory Evropské unie prostřednictvím 

Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Hlavním výstupem projektu 

bude střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2022 - 2024, dále akční plán pro rok 2022  

a elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb. 

Součástí komunitního plánování je působnost 4 pracovních skupin, a to: 

• Rodina, děti a mládež, 

• Osoby ohrožené sociálním vyloučením a etnické menšiny, 

• Senioři, 

• Osoby se zdravotním postižením. 

Jednotlivé pracovní skupiny se na svých jednáních zaměřují také na prevenci kriminality  

a mezi výstupy patří tato opatření: 

• podpora aktivit v oblasti SPOD a náhradní rodinné péče, 

• dostupná nabídka sportovních a volnočasových aktivit, 

• podpora osob ohrožených sociálním vyloučením, 

• podpora pro oběti domácího násilí a trestné činnosti, 

• podpora osob se zdravotním postižením, 

• bezpečnost seniorů. 
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7 SWOT analýza 

 

Tabulka 13: SWOT analýza 

 

S
IL

N
É

 S
T

R
Á

N
K

Y
 

 

• působnost Policie ČR, Územní obvod Přerov 

• působnost Městské policie Přerov 

• působnost PMS, středisko Přerov 

• pozice manažer prevence kriminality 

• pracovní skupina prevence kriminality 

• pracovní skupina pro sociálně nežádoucí jevy 

• pracovní skupina Tour de dvůr 

• pozice romského poradce 

• městský kamerový dohlížecí systém 

• komunitní plánování sociálních služeb 

• realizace projektů z oblasti prevence kriminality 

• působnost NNO 

• činnost APK a DP 

• aktivní přístup města k zjišťování bezpečnostní situace  

• nový systém přidělování obecních bytů (byty sociální, dostupné a byty 

obsazované formou výběrového řízení, tzv. prostupné bydlení) 

• pilotní projekt „Tréninkové bydlení“ 

• realizace projektu „Tísňové hodinky pro seniory“ 

• dotační programy města určené pro oblast sportu, kultury, volného času, 

sociální a zdravotní oblast 

• podpora vzdělávání Romů 

 

S
L

A
B

É
 S

T
R

Á
N

K
Y

 

 

• nárůst nezaměstnanosti 

• kriminalita mladistvých 

• nedostatečné vybavení venkovních hřišť pro starší děti 

• problémové soužití mezi majoritou a minoritou 

• sociálně vyloučené lokality 

• sociálně patologické jevy 

• zadluženost osob ohrožených sociálním vyloučením 

• nedostatek pracovních příležitostí pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

• nezájem o vzdělávání u osob ohrožených sociálním vyloučením 

• nízká motivace osob ohrožených sociálním vyloučením řešit své problémy 
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P
Ř

ÍL
E

Ž
IT

O
S

T
I 

 

• pokračování projektu modernizace MKDS 

• pokračování projektu APK 

• pokračování projektu DP 

• existence komunitního plánování sociálních služeb 

• využití dotačního programu MPSV pro rodiny 

• nástroje aktivní politiky zaměstnanosti ze strany ÚP 

• nová Strategie prevence kriminality statutárního města Přerova 2022 – 2024 

• spolupráce s PČR, MP Přerov, PMS a organizacemi v oblasti prevence 

kriminality 

• realizace prorodinných a mezigeneračních aktivit 

• podpora a spolupráce s NNO 

 

H
R

O
Z

B
Y

 

 

• odliv mladých lidí do jiných měst 

• zvyšující se počet rodin ohrožených sociálním vyloučením 

• zvyšující se problémy osob ohrožených sociálním vyloučením 

• laxnost společnosti vůči osobám ohroženým sociálním vyloučením 

• nedostatek finančních prostředků na projekty z oblasti prevence kriminality 

• zvýšený nárůst sociálně patologických jevů způsobený nezaměstnaností 

• zadluženost osob ohrožených sociálním vyloučením 

• pochody extremistických skupin 

• nárůst trestné činnosti 

• ohrožení atraktivity města pro bydlení, podnikání 

• zvýšení bezpečnostního diskomfortu 
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STRATEGICKÁ ČÁST 

 
8 CÍLE PREVENTIVNÍHO PŮSOBENÍ 

Obecným cílem v oblasti prevence kriminality je eliminace sociálně patologických jevů, 

narušování veřejného pořádku a občanského soužití, snížení protiprávního jednání  

a přestupkové či trestné činnosti s cílem zmírnění dopadů na společnost, rodinu a jedince. 

Východiskem této strategie pro město Přerov je zachovat realizaci nastavené preventivní 

politiky, koordinovat a zabezpečovat prevenci kriminality, zajišťovat na prevenci finanční 

prostředky, minimalizovat podmínky k páchání kriminality, zvyšovat pocit bezpečí návštěvníků 

města formou opatření ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení  

a organizacemi působícími v oblasti prevence kriminality. 

 

Pro období 2022 – 2024 byly stanoveny následující cíle: 

CÍL 1 Pokračování projektů v oblasti prevence kriminality 

CÍL 2 
Podpora zaměstnanosti a vzdělávání osob ohrožených sociálním 

vyloučením 

CÍL 3 

Podpora preventivních aktivit a programů pro děti, mladistvé a jejich rodiny, 

kteří jsou ohroženi rizikovými jevy a sociálním vyloučením  

CÍL 4 Podpora činností nestátních neziskových organizací ve městě 

CÍL 5 

Podpora preventivních aktivit a programů pro seniory a osoby zdravotně 

znevýhodněné 
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CÍL 1 POKRAČOVÁNÍ  PROJEKTŮ  

V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY 

 
 

Opatření Název opatření 

1.1 Pokračování projektu modernizace městského kamerového dohlížecího 

systému 

1.2 Pokračování projektu Asistent prevence kriminality 

1.3 Pokračování projektu Domovník - preventista 

 
 

Opatření 1.1 Pokračování projektu modernizace městského kamerového 

dohlížecího systému 

Popis opatření Projekt na modernizaci MKDS vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR 

z dotačního Programu prevence kriminality za finanční spoluúčasti města. 

Modernizace MKDS se řadí mezi prvky situační prevence s cílem snižovat 

podněty a příležitosti k páchání trestné činnosti, maximalizovat rizika 

dopadení pachatelů a minimalizovat prospěch z trestné činnosti. Díky 

modernizaci MKDS dochází ke zvýšení důkazní hodnoty záznamů  

pro přestupkové nebo trestní řízení. V rámci ochrany měkkých cílů  

se modernizace MKDS podílí na preventivních aspektech zajišťování 

bezpečnosti těchto míst. 

V návaznosti na efektivnější využití MKDS je vytvořeno propojení Policie 

ČR, Územní odbor Přerov, do záznamového zařízení MKDS, což vede 

k možnosti vzdáleného přístupu Policie ČR do záznamů MKDS,  

a tím ke zrychlení a zefektivnění práce Policie ČR při odhalování pachatelů 

protiprávního jednání. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

• podání žádosti o dotaci 

• zajištění dodavatele 

Zodpovědný 

realizátor 

Statutární město Přerov, Městská policie Přerov 

Finanční 

zdroje 

Dotační programy, rozpočet statutárního města Přerova 
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Opatření 1.2 Pokračování projektu Asistent prevence kriminality 

Popis opatření Projekt APK vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR z dotačního Programu 

prevence kriminality za finanční spoluúčasti města. 

APK přispívají ve městě Přerově k ochraně majetku a osob převážně 

v SVL, příp. v jiných problémových oblastech, předcházejí k možnému 

vzniku protiprávního jednání, monitorují dodržování čistoty na veřejných 

prostranstvích a ve spolupráci s domovníky – preventisty se podílejí  

na řešení sousedských sporů či dodržování pravidel společného soužití  

a Domovního řádu. 

Působnost APK ve městě Přerově je nutná nejen díky nárůstu trestné 

činnosti nezletilých a mladistvých, ale také z důvodu výskytu sociálně 

vyloučených lokalit. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

• podání žádosti o dotaci 

• profesní příprava mentora a APK 

• zajištění mzdových prostředků 

• zajištění výstroje, vybavení a provozních nákladů 

Zodpovědný 

realizátor 

Statutární město Přerov, Městská policie Přerov 

Finanční 

zdroje 

Dotační programy, rozpočet statutárního města Přerova 

 
 
 

Opatření 1.3 Pokračování projektu Domovník - preventista 

Popis opatření Projekt DP vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR z dotačního Programu 

prevence kriminality za finanční spoluúčasti města. 

Domovníci – preventisté verbálně a organizačně reagují na aktuální situaci 

v domech v majetku města Přerova v lokalitách jejich působnosti, zajišťují 

provozuschopnost objektů ve spolupráci s pověřeným pracovníkem 

oddělení bytové správy Magistrátu města Přerova, podílejí  

se na odstraňování závad a nedostatků, předcházejí porušování pravidel 

Domovního řádu, občanského soužití a požárních předpisů a reagují  

na podněty ze strany nájemníků. 

Některé záležitosti musí být řešeny i ve spolupráci s APK. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

• podání žádosti o dotaci 

• profesní příprava DP 

• zajištění pracovních pomůcek 

Zodpovědný 

realizátor 

Statutární město Přerov 

Finanční 

zdroje 

Dotační programy, rozpočet statutárního města Přerova 
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CÍL 2 PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A VZDĚLÁVÁNÍ OSOB  

OHROŽENÝCH SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 

 
 

Opatření Název opatření 

2.1 Aktivní politika zaměstnanosti 

2.2 Společné vzdělávání v mateřských a základních školách 

2.3 Podpora nadstandardní činnosti spojené se vzděláváním na Základní škole 

Přerov, Boženy Němcové 16 

2.4 Podpora středního, vyššího a vysokoškolského vzdělávání osob 

ohrožených sociálním vyloučením 

 
 

Opatření 2.1 Aktivní politika zaměstnanosti 

Popis opatření Statutární město Přerov má zájem aktivně spolupracovat na politice 

zaměstnanosti při realizaci projektů u Úřadu práce v Přerově. 

Účelem spolupráce je vyhledávání osob dlouhodobě vedených v evidenci 

uchazečů o zaměstnání, ohrožených sociálním vyloučením  

a bez potřebných kvalifikací a usnadnit těmto osobám vstup na trh práce 

formou nabídky společensky účelného pracovního místa vyhrazeného 

zaměstnavatelem. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

• spolupráce s ÚP při organizaci setkání s nabídkami zaměstnání 

Zodpovědný 

realizátor 

Statutární město Přerov, Úřad práce Přerov 

Finanční 

zdroje 

Dotační programy, rozpočet statutárního města Přerova 
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Opatření 2.2 Společné vzdělávání v mateřských a základních školách 

Popis opatření Legislativní oporou pro společné vzdělávání je zákon č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 27/2016 Sb.,  

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných, ve znění pozdějších předpisů. 

Výše uvedená vyhláška upravuje pravidla vzdělávání dětí, žáků a studentů 

(dále jen "žák") se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání žáků 

uvedených v § 16 odst. 9, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vzdělávání žáků nadaných.  

Při postupech upravených touto vyhláškou se přihlíží ke všem vyjádřením 

žáka v záležitostech týkajících se jeho vzdělávání s ohledem na jeho věk  

a stupeň vývoje; o těchto záležitostech se žákovi poskytují dostatečné  

a vyčerpávající informace pro utvoření názoru. Při postupech upravených 

touto vyhláškou se dbá, aby byly v souladu se zájmem žáka. Veškerá 

sdělení upravená touto vyhláškou jsou poskytována žákovi  

nebo zákonnému zástupci žáka srozumitelným způsobem. 

Podpůrná opatření prvního stupně představují minimální úpravu metod, 

organizace a hodnocení vzdělávání a jsou poskytována žákovi,  

u kterého se projevuje potřeba úprav ve vzdělávání nebo školských 

službách a zapojení v kolektivu. Podpůrná opatření prvního stupně nemají 

normovanou finanční náročnost. 

Pokud by k naplnění vzdělávacích potřeb žáka nepostačovalo poskytování 

podpůrných opatření prvního stupně, doporučí škola nebo školské zařízení 

žákovi využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení  

za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb. 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně se poskytují na základě 

doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným 

souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. 

Dítětem, žákem, či studentem (dále jen „žák“) se speciálními vzdělávacími 

potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností  

nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě  

s ostatními, potřebuje poskytnutí podpůrných opatření vyplývajících z jeho 

individuálních potřeb na základě jeho zdravotního stavu, odlišného 

kulturního prostředí nebo jiných životních podmínek. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

• společné vzdělávání v mateřských a základních školách 

• zajištění finančních prostředků 

Zodpovědný 

realizátor 

Statutární město Přerov 

Finanční 

zdroje 

Dotační programy, rozpočet statutárního města Přerova 
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Opatření 2.3 Podpora nadstandardní činnosti spojené se vzděláváním  

na Základní škole Přerov, Boženy Němcové 16 

Popis opatření Zastupitelstvo města Přerova na svém 6. zasedání konaném  

dne 17. 6. 2019 schválilo pravidla a rozsah financování nákladů 

speciálního pedagoga, psychologa a sociálního pedagoga Základní školy 

Přerov, Boženy Němcové 16, pro období 9/2019 až 12/2024,  

a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za podmínky finančního krytí 

těchto nákladů v rozpočtu města pro příslušný kalendářní rok. 

Škola po dobu poskytování nadstandardních činností ve škole sleduje 

možnosti financování výše uvedených pracovních pozic z jiného 

finančního zdroje a průběžně se zapojuje do vyhlášených výzev  

pro získání dotačních titulů. Většinou se jedná o časově omezená období 

a také o omezený objem finančních prostředků, který se například  

u „Šablon“ odvíjí od počtu dětí školy. Dlouhodobá stabilita školního 

poradenského pracoviště a jednotlivých pracovních pozic je garantována 

podporou zřizovatele školy.  

Úplné školní poradenské pracoviště na ZŠ Boženy Němcové pracuje  

již od 1. 9. 2010, a bylo zřízeno jako jedno z prvních v republice. Díky 

projektu a podpoře statutárního města Přerova, bylo umožněno zřídit 

kompletní školní poradenské pracoviště, které doplňuje náročnou 

pedagogickou činnost učitelů a podporuje pedagogické pracovníky 

v oblastech speciální pedagogiky (děti s potřebou podpůrných opatření), 

psychologie (děti s výchovnými problémy) a sociální oblasti (terénní práce, 

komunikace s rodinami). Většina žáků ZŠ Boženy Němcové  

je považována za žáky s potřebou podpůrných opatření ať již z důvodu 

zdravotního postižení, či z důvodu sociálního znevýhodnění. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

• zajištění finančních prostředků 

Zodpovědný 

realizátor 

Základní škola Boženy Němcové, Přerov ve spolupráci se Statutárním 

městem Přerov 

Finanční 

zdroje 

Rozpočet statutárního města Přerova 
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Opatření 2.4 Podpora středního, vyššího a vysokoškolského vzdělávání osob 

ohrožených sociálním vyloučením 

Popis opatření Talentovaní a cílevědomí studenti ze sociálně slabých rodin, se zdravotním 

handicapem, kteří si z důvodu špatné finanční situace nemohou studium 

dovolit nebo je jejich studium ohroženo sociálním vyloučením, si mohou 

žádat o stipendia v rámci stipendijních programů. 

Cílem stipendijních programů je zajištění kvalitního vzdělání těchto osob  

a snazší začlenění do společnosti. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

• propagace a zprostředkování informací žadatelům o dotaci 

• spolupráce s NNO 

Zodpovědný 

realizátor 

NNO, Statutární město Přerov 

Finanční 

zdroje 

Dotační programy 
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CÍL 3 PODPORA PREVENTIVNÍCH AKTIVIT A PROGRAMŮ PRO DĚTI, 

MLADISTVÉ A JEJICH RODINY, KTEŘÍ JSOU OHROŽENI 

RIZIKOVÝMI JEVY A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 

 
 

Opatření Název opatření 

3.1 Volnočasové aktivity pro děti a mladistvé ohrožené sociálním vyloučením 

3.2 Revitalizace a monitoring dětských hřišť 

3.3 Prevence ve školách a školských zařízeních 

3.4 Resocializační programy pro dospělé i mladistvé pachatele trestné činnosti 

3.5 Prevence rizikových jevů a rizikového chování 

3.6 Poradna pro oběti trestných činů 

3.7 Protidrogová politika 

3.8 Preventivní aktivity pro děti a mladistvé 

 
 

Opatření 3.1 Volnočasové aktivity pro děti a mladistvé  

ohrožené sociálním vyloučením 

Popis opatření Statutární město Přerov bude i nadále usilovat o zajištění volnočasových 

aktivit pro děti ohrožené a mladistvé formou pořádání výletů, kulturních 

akcí a výchovně vzdělávacích pobytů s cílem eliminovat sociálně 

patologické jevy, rozvíjet kompetence v oblasti zdraví a psychosociální 

hygieny a vést je ke zdravému a bezproblémovému způsobu života. 

Kritériem pro výběr dětí bude sociální situace rodiny, zahájení povinné 

školní docházky a max. věk 18 let. 

Město Přerov má zájem na zajištění široké nabídky sportovních aktivit 

zajišťujících kvalitní trávení volného času obyvatel jako důležitého faktoru 

zvyšujícího úroveň života ve městě. Sport a smysluplné volnočasové 

aktivity plní důležitou roli při posílení prevence sociálně patologických jevů 

zejména u dětí a mládeže. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

• zajištění místa pobytu 

• organizace pobytu a aktivit 

• zajištění finančních prostředků 

Zodpovědný 

realizátor 

Statutární město Přerov, OSPOD 

Finanční 

zdroje 

Dotační programy, rozpočet statutárního města Přerova 
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Opatření 3.2 Revitalizace a monitoring dětských hřišť 

Popis opatření Město Přerov prostřednictvím Odboru správy majetku a komunálních 

služeb spravuje 67 dětských hřišť na území Přerov – Město a dalších  

29 hřišť se nachází v místních částech. 

Plochy dětských hřišť jsou revitalizovány postupně dle finančních možností 

města. Záměrem je zrekonstruovat hřiště ve vybraných lokalitách pro širší 

území a následně jsou rušena okolní malá a nevyužívaná hřiště. 

Do celorepublikové akce „Jehla“, která je zaměřena na sběr použitých 

injekčních jehel a stříkaček, se každým rokem zapojují i strážníci MP 

Přerov. V rámci akce kontrolují dětská hřiště, pískoviště a blízké okolí  

a další riziková místa (zákoutí, výklenky domů), kde by se tento 

nebezpečný materiál mohl nacházet. 

V rámci eliminace sociálně patologických jevů a přestupkové činnosti 

mladistvých strážníci MP Přerov také monitorují odlehlé kouty města  

se zbytky starých dětských hřišť, kde by se tato mládež mohla vyskytovat. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

• pokračování v revitalizaci 

• pravidelný monitoring lokalit 

Zodpovědný 

realizátor 

Statutární město Přerov, Městská policie Přerov 

Finanční 

zdroje 

Dotační programy, rozpočet statutárního města Přerova 

 
 
 

Opatření 3.3 Prevence ve školách a školských zařízeních 

Popis opatření Statutární město Přerov bude nadále realizovat strategický cíl „Podpora 

preventivních programů ve školách“ obsažený v Koncepci rozvoje školství 

statutárního města Přerova na období 2019 – 2024. 

Program je realizován intenzivní spoluprací s PPP a SPC a oblastním 

metodikem prevence, vyčleněním finančních prostředků města  

na preventivní akce škol dle jejich výběru a modernizací systémů příchodů  

a odchodů žáků a posílením bezpečnosti vstupů do budov škol. 

Školy zřizované statutárním městem Přerovem každoročně obdrží  

jako součást svých rozpočtů finanční prostředky vyčleněné jen na prevenci 

rizikového chování. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

• spolupráce s PPP a SPC 

• spolupráce se školními metodiky prevence 

• zajištění finančních prostředků 

Zodpovědný 

realizátor 

Statutární město Přerov, PPP a SPC Přerov 

Finanční 

zdroje 

Rozpočet statutárního města Přerova 
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Opatření 3.4 Resocializační programy pro dospělé i mladistvé  

pachatele trestné činnosti 

Popis opatření Středisko PMS v Přerově ve spolupráci s NNO Člověk v tísni o.p.s. nabízí 

realizaci programů s cílem snížení recidivy a počtu odsouzených k výkonu 

trestu odnětí svobody a zvyšují pravděpodobnost sociálního začlenění 

pachatelů. 

V rámci programového centra PMS je od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2024 

realizován projekt „Zpátky do života“, který je zaměřen na dospělé  

a mladistvé pachatele. Cílem projektu je snížit rizika recidivy, naučit klienty 

zvládat rizikové situace a motivovat je k řádnému způsobu života. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

• realizace projektu „Zpátky do života“ 

• komplexní práce s dospělými a mladistvými pachateli 

• zajištění finančních prostředků 

Zodpovědný 

realizátor 

Probační a mediační služba, Člověk v tísni o.p.s. 

Finanční 

zdroje 

Dotační programy 

 
 
 

Opatření 3.5 Prevence rizikových jevů a rizikového chování 

Popis opatření Terénní sociální pracovníci ze znalosti svého obvodu vyhledávají  

a monitorují možné případy ohrožených dětí, např. v rámci šetření  

ve vyloučených lokalitách, v rámci spolupráce se školami, dětskými lékaři, 

nestátními neziskovými organizacemi. Depistáž probíhá celoročně. 

Pracovníci OSPOD spolupracují s romským poradcem oddělení SPP,  

který monitoruje situaci obyvatel v socio-kulturně znevýhodněném 

prostředí a ve vyloučených lokalitách. Tento pracovník vykonává primární 

preventivní činnost a informuje o zjištěných skutečnostech pracovníky 

OSPOD celoročně. 

Pracovníci OSPOD spolupracují s pracovníky oddělení sociální prevence  

a pomoci MMPr v záležitostech týkajících se nezletilých dětí, ale také  

v záležitostech zadluženosti rodin, zprostředkování pomoci při vyřizování 

dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi a sepisování 

různých návrhů a podání při řešení celkové situace rodiny. 

Kurátoři pro děti a mládež spolupracují se sociálním kurátorem 

v záležitostech nezletilých dětí před ukončením ústavní nebo ochranné 

výchovy. Spolupráce probíhá i v oblasti protidrogové politiky. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

• monitoring SVL 

Zodpovědný 

realizátor 

Statutární město Přerov 

Finanční 

zdroje 

Dotační programy, rozpočet statutárního města Přerova 
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Opatření 3.6 Poradna pro oběti trestných činů 

Popis opatření Probační a mediační služba poskytuje obětem trestné činnosti právní 

informace a další služby spočívající v psychosociální podpoře s cílem 

zmírnit dopady trestného činu. Obětem jsou poskytovány služby  

se zaměřením na právní informace a restorativní programy. 

Dlouhodobě působí při středisku Probační a mediační služby v Přerově  

také poradce pro oběti trestných činů, který zajišťuje intenzivní pomoc 

obětem. 

Při poskytování služeb obětem byla navázána významná spolupráce  

s organizací KAPPA-HELP, z.s., Přerov, která se také zapojuje do práce 

s pachateli trestných činů. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

• fungování poradny 

• spolupráce s NNO 

Zodpovědný 

realizátor 

Probační a mediační služba Přerov 

Finanční 

zdroje 

Dotační programy 
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Opatření 3.7 Protidrogová politika 

Popis opatření V rámci prevence protidrogové politiky působí ve městě kontaktní  

a poradenské centrum KAPPA-HELP – registrovaná a certifikovaná 

sociálně-zdravotní služba pro uživatele návykových látek a osoby jim 

blízké (rodiče, partneři, pedagogové, ad.). Poskytuje poradenství a služby 

vedoucí ke snižování zdravotních, sociálních a právních rizik spojených s 

užíváním nealkoholových návykových látek, podporuje klienty v motivaci k 

léčbě. Chrání většinovou společnost před riziky přenosu infekčních 

nemocí. 

V centru lze provést testování rodičů a jiných osob na přítomnosti 

návykových látek. 

V rámci terénního programu pracovnice centra vyhledávají a kontaktují 

uživatele nealkoholových návykových látek v jejich přirozeném prostředí, 

poskytují uživatelům poradenství a služby vedoucí k minimalizaci 

zdravotních, sociálních a právních rizik souvisejících se způsobem jejich 

života. Rovněž zajišťují sběr pohozeného infekčního injekčního materiálu  

a jeho následnou bezpečnou likvidaci. Každoročně probíhají na sociálních 

službách Dny otevřených dveří a v rámci prevence HIV/AIDS  

je KAPPA-HELP zapojena do Evropského testovacího týdne na HIV  

a dalších celoročních projektů zaměřených na prevenci šíření nemocí,  

kdy testování probíhá v prostorách kontaktního centra. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

• spolupráce s KAPPA-HELP, z.s. 

• spolupráce s PČR 

• spolupráce se sociálním kurátorem MMPr 

Zodpovědný 

realizátor 

KAPPA-HELP, z.s., PČR, Statutární město Přerov 

Finanční 

zdroje 

Dotační programy, rozpočet statutárního města Přerova 
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Opatření 3.8 Preventivní aktivity pro děti a mladistvé 

Popis opatření Městská policie Přerov, oddělení prevence, koordinuje činnost Preventivní 

skupiny, která realizuje Primárně preventivní program. Členy této pracovní 

skupiny jsou i kurátoři pro děti a mládež a terénní pracovníci OSPOD,  

kteří vykonávají přednáškovou činnost pro žáky na prvním  

a druhém stupni základních škol a víceletých gymnázií ve městě Přerově. 

Tématem přednášek je trestní odpovědnost dětí a mladistvých, práce 

kurátora pro děti a mládež, trestní a přestupkové řízení. 

Pracovníci oddělení prevence kriminality Městské policie Přerov  

se zabývají přednáškovou činností na základních školách, středních 

školách, víceletých gymnáziích a mimopřerovských základních školách. 

Preventivní besedy jsou určeny také pro seniory a občany města. V těchto 

aktivitách se i nadále pokračuje. 

V rámci prevence kriminality budou realizovány i další aktivity pro děti  

a mladistvé. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

• propagace 

• zajištění finančních prostředků 

• organizace preventivních aktivit 

Zodpovědný 

realizátor 

Statutární město Přerov, Městská policie Přerov, NNO 

Finanční 

zdroje 

Dotační programy, rozpočet statutárního města Přerova 
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CÍL 4 PODPORA ČINNOSTÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ  

VE MĚSTĚ 

 
 

Opatření Název opatření 

4.1 Podpora činností NNO ve městě v oblasti prevence kriminality 

 
 

Opatření 4.1 Podpora činností NNO ve městě v oblasti prevence kriminality 

Popis opatření Statutární město Přerov bude podporovat činnost NNO ve městě 

vyhlášením dotačních programů A a B na podporu oblasti kultury, sportu, 

volného času, sociální a zdravotní. 

Důvodem vyhlášení tohoto dotačního programu je zájem statutárního 

města Přerova o podporu výše uvedených oblastí s cílem zajistit 

smysluplné trávení volnočasových a sportovních aktivit během celého roku 

i v období letních prázdnin. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

• realizace dotačního programu 

• zajištění finančních prostředků 

Zodpovědný 

realizátor 

Statutární město Přerov 

Finanční 

zdroje 

Dotační program statutárního města Přerova 
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CÍL 5 PODPORA PREVENTIVNÍCH AKTIVIT A PROGRAMŮ PRO SENIORY  

A OSOBY ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ 

 
 

Opatření Název opatření 

5.1 Realizace akcí v rámci projektu Obec přátelská seniorům 

5.2 Tísňové hodinky pro seniory 

 

Opatření 5.1 Realizace akcí v rámci projektu Obec přátelská seniorům 

Popis opatření Statutární město Přerov v rámci svého vítězného projektu u MPSV „Obec 

přátelská seniorům“ realizovalo v roce 2021 volnočasové, kulturní  

a vzdělávací aktivity pro seniory a mezigenerační akci s cílem předcházet 

sociálnímu vyloučení této cílové skupině, podporovat důstojný život  

a posilovat mezigenerační dialog. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

• pokračování v realizaci akcí pro seniory 

• zajištění finančních prostředků 

• propagace akcí 

Zodpovědný 

realizátor 

Statutární město Přerov, poskytovatelé sociálních sužeb, NNO 

Finanční 

zdroje 

Dotační programy, rozpočet statutárního města Přerova 
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Opatření 5.2 Tísňové hodinky pro seniory 

Popis opatření Statutární město Přerov realizuje od srpna roku 2019 projekt Tísňové 

hodinky pro seniory ve spolupráci se společností Linnet eu s.r.o.,  

která je poskytovatelem registrované sociální služby Tísňová péče v rámci 

svého zařízení Anděl na drátě, z.ú. Senioři hradí poskytovateli služby 

měsíčně 380 Kč, do výpůjčky dostávají hodinky ze strany statutárního 

města Přerova zdarma za splnění daných kritérií, a sice věk 65+, bydliště 

ve městě Přerově včetně místních částí a osamělost. 

Tísňové hodinky pro seniory fungují za situace, kdy se senior v případě 

nenadálé události ocitá v bezprostředním ohrožení (zdravotní indispozice, 

přepadení, domácí násilí), které ohlásí zmáčknutím tlačítka na tísňových 

hodinkách, které nosí stále při sobě. V případě pádu či nehybnosti seniora 

se tísňové hodinky automaticky aktivují díky detektoru pádu či nehybnosti, 

který je instalován v tísňových hodinkách. Aktivace tísňových hodinek 

způsobí odeslání tísňové zprávy s ID a GPS polohou na dispečink 

poskytovatele služby, následně dochází k telefonickému kontaktování 

seniora přes tísňové hodinky a dle vyhodnocení situace dochází 

k případnému kontaktování složek IZS ze strany poskytovatele služby. 

Tísňová situace je řešena individuálně dle potřeby 7 dní v týdnu a 24 hodin 

denně. 

V případech hodných zvláštního zřetele jsou do projektu zapojeny i osoby 

zdravotně znevýhodněné. 

Aktivity 

k naplnění 

opatření 

• pokračování ve spolupráci s poskytovatelem 

• evaluace služby 

• propagace služby 

Zodpovědný 

realizátor 

Statutární město Přerov, Linnet eu s.r.o. 

Finanční 

zdroje 

Rozpočet statutárního města Přerova 
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9 ZÁVĚR 

 

Strategie prevence kriminality statutárního města Přerova 2022 – 2024 je komplexním 

materiálem s cílem eliminovat podmínky páchání trestné činnosti, sociálně-patologických jevů, 

narušování veřejného pořádku a občanského soužití, snížit výskyt delikventní činnosti formou 

zachování stávajících preventivních aktivit a zvýšit pocit bezpečnosti občanů města Přerova 

ve spolupráci se všemi aktéry, kteří se na prevenci kriminality na místní úrovni podílejí. 

Na přípravě Strategie prevence kriminality statutárního města Přerova 2022 – 2024  

se podíleli Policie ČR, Územní odbor Přerov, Městská policie Přerov, odbor sociálních věcí  

a školství Magistrátu města Přerova, Probační a mediační služba, středisko Přerov, 

Pedagogicko-psychologická poradna Přerov, Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, 

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., KAPPA-HELP, z.s., Charita Přerov, 

Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Přerov, Člověk v tísni o.p.s. 
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10 USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA 

 
Strategie prevence kriminality statutárního města Přerova 2022 – 2024 byla projednána 

v Radě města Přerova a Zastupitelstvu města Přerova. 

 
Rada města Přerova 

Datum: 

Usnesení č.: 

Rada města Přerova doporučuje schválit Strategii prevence kriminality statutárního města 

Přerova 2022 – 2024 dle přílohy. 

 
Zastupitelstvo města Přerova 

Datum: 

Usnesení č.: 

Zastupitelstvo města Přerova doporučuje schválit Strategii prevence kriminality statutárního 

města Přerova 2022 – 2024 dle přílohy. 
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11 POUŽITÉ ZDROJE 

 
Strategie prevence kriminality města Přerova na období 2017 - 2021 

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 

 

Webové stránky: 

Městská policie Přerov – www.mpprerov.cz 

Ministerstvo vnitra ČR – www.mvcr.cz 

Statutární město Přerov – www.prerov.eu 
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13 PŘEHLED ZKRATEK 

 
APK   asistent prevence kriminality 

DP   domovník - preventista 

MKDS   městský kamerový dohlížecí systém 

MMPr   Magistrát města Přerova 

MP   městská policie 

MPSV   Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠMT   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MV   Ministerstvo vnitra 

NNO   nestátní nezisková organizace 

OMP   oblastní metodik prevence 

OOP   Obvodní oddělení Přerov 

ORP   obec s rozšířenou působností 

OSPOD  Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

oSPP   oddělení sociální prevence a pomoci 

PČR   Policie České republiky 

PMS   Probační a mediační služba 

PNO   podíl nezaměstnaných osob 

PPP   Pedagogicko-psychologická poradna 

SAS   sociálně aktivizační služba 

SOS MaS, z.s. Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. 

SVČ   středisko volného času 

SPC   Speciálně pedagogické centrum 

SVL   sociálně vyloučená lokalita 

UoZ   uchazeči o zaměstnání 

ÚP   úřad práce 

ZŠ   základní škola 

 


