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ÚVODNÍ SLOVO 
 

Vážení, 

statutární město Přerov se věnuje podpoře rodin a prorodinné politice, usiluje o to,  

aby se rodiny s dětmi cítily ve svém městě dobře a měly zajištěny kvalitní podmínky a zázemí 

pro spokojený život.  Přestože se potřeby rodin promítají do všech oblastí správy města, 

doposud neexistoval koncepční materiál, který by popsal aktuální oblasti spojené s potřebami 

rodin v Přerově a nastínil, jakým směrem se rodinná politika v Přerově bude ubírat. 

Jsem proto nesmírně rád, že vám mohu představit tento nový strategický dokument,  

který je historicky prvním, který se věnuje cíleně pouze prorodinné politice na území města 

Přerova. Město Přerov si je vědomo důležitosti realizace prorodinné politiky, jejíž opatření jsou 

nezbytná pro harmonizaci rodinných vztahů, správného fungování rodin, aktivizaci rodin 

a jejich participace na společenském životě. 

Úvodní část koncepce popisuje základní sociodemografické údaje vztahující se k dané 

problematice a definuje současnou nabídku v oblasti školství, sociálních služeb, zdravotnictví, 

sportovního či volnočasového vyžití. Ve strategické části dokumentu jsou pak definovány cíle 

a opatření pro zkvalitnění podmínek pro život rodin s dětmi v Přerově. 

Dovolím si touto cestou poděkovat všem zúčastněným, kteří se na zpracování materiálu 

podíleli. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Kouba 

1. náměstek primátora 

 statutárního města Přerova 

  

 

 

 

  

javascript:;


Koncepce prorodinné politiky statutárního města Přerova 2022 - 2024 
 

 

4  

1 VÝCHODISKA RODINNÉ POLITIKY V PŘEROVĚ 

 

Prorodinná politika na regionální a lokální úrovni má stále větší význam, protože města a obce 

díky místní znalosti mají velkou škálu možností, jaká cílená opatření v prorodinné politice 

realizovat. 

Město Přerov se podpoře rodin a organizaci prorodinných akcí dlouhodobě věnuje a má  

proto zkušenosti nabyté ze spolupráce s danou cílovou skupinou. Východiskem pro tvorbu 

tohoto materiálu byla vedle místní znalosti také zpětná vazba od zapojených rodin z již 

realizovaných akcí. Dalším významným podkladem pro tvorbu tohoto dokumentu byly výstupy 

z dotazníkového šetření „Rodiče, řekněte nám…“, které bylo realizováno online formou 

prostřednictvím webových stránek města Přerova, dále formou osobního rozhovoru 

na mezigenerační akci „Jdeme společně“ v parku Michalov a osobním rozhovorem 

s návštěvníky magistrátu. Dotazníkové šetření proběhlo v měsíci září 2021 a bylo zaměřeno 

na rodiče s dětmi s cílem zjistit aktuální potřeby rodin, co rodinám schází, co je třeba zlepšit, 

případně co nového by uvítali. 

Koncepce rodinné politiky města Přerova vychází z Koncepce rodinné politiky (MPSV, 2017), 

dále z Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2019 – 2022, a je v souladu  

se souběžně připravovaným strategickým dokumentem Strategický plán rozvoje statutárního 

města Přerova pro období 2021 – 2027.  
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 

2.1 Demografické údaje 

Dle zeměpisné polohy se město Přerov nachází v nížině ve středu Moravy v Olomouckém 

kraji. Městem protéká řeka Bečva. Přerov má historické kořeny, které sahají až do pravěku.  

Je důležitou dopravní a železniční křižovatkou, průmyslovým, administrativním, společenským  

a kulturním centrem. 

Statutárním městem je od 1. července 2006, jako obec s rozšířenou působností má 59 obcí. 

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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2.2 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 1: Počet obyvatel v Přerově (2010 – 2020) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ČSÚ 
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2.3 Počet sňatků za období 2010 – 2020 

Nejvíce sňatků bylo uzavřeno v roce 2010, a to 207. Následující roky co do počtu uzavřených 

sňatků měly spíše klesající tendenci. V roce 2018 došlo k mírnému zvýšení počtu uzavřených 

sňatků. Snížení počtu uzavřených sňatků v roce 2020 může být ovlivněno pandemií 

koronaviru, a s tím souvisejícími opatřeními. 

 
 
 
Graf 2: Počet sňatků v Přerově (2010 – 2020) 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ČSÚ 
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2.4 Počet rozvodů za období 2010 – 2020 

Dle statistických dat lze usuzovat, že od roku 2010 do roku 2020 měl počet rozvodů klesající 

tendenci, průměrně bylo za toto období rozvedeno 104 manželství. Dle grafu je zřejmé,  

že v roce 2020 bylo rozvedeno nejméně manželství za dobu 10 let. 

 
 
 
Graf 3: Počet rozvodů v Přerově (2010 – 2020) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ČSÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 
107 

116 

101 99 

83 

58 62 

65 
61 59 

50 

 0

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

2010 2012 2014 2016 2018 2020

počet rozvodů s nezletilými dětmi



Koncepce prorodinné politiky statutárního města Přerova 2022 - 2024 
 

 

9  

2.5 Počet živě narozených dětí za období 2010 – 2020 

Počet živě narozených dětí v letech 2010 – 2014 měl klesající tendenci, v roce 2016 se počet 

živě narozených dětí mírně zvýšil (437) a o čtyři roky později v roce 2020 se počet živě 

narozených dětí opět snížil. Dle statistických údajů lze usuzovat, že kromě roku 2014 a 2020  

se narodilo více mužů. 

 
 
 
Graf 4: Počet živě narozených dětí v Přerově (2010 – 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ČSÚ 

 

2.6 Zaměstnanost 

Po odeznění důsledků ekonomické krize došlo v roce 2014 k výraznému oživení ekonomiky  

a nezaměstnanost se v meziročním srovnání začala snižovat. Zároveň rostl počet volných 

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. 

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 

sousednímu okresu Prostějov (podíl nezaměstnaných osob zde činí 2,2 %). 
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Tabulka 1: Počet nezaměstnaných v Přerově (2014 – 2021) 

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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3 ZÁKLADNÍ OBLASTI ŽIVOTA RODIN V PŘEROVĚ 

Rodinná politika je průřezovou oblastí, která zasahuje do nejrůznějších oblastí společenského 

života. Důležitou oblastí, která ovlivňuje život rodin, je předškolní a školní vzdělávání, oblast 

sociální, zdravotní, využití volného času, oblast kultury, oblast bezpečí. Pro zvýšení kvality 

života rodin s dětmi je důležitá dostatečná nabídka aktivit a opatření ve všech zmíněných 

oblastech. 

 
 

3.1 Oblast školství a mládeže 

Předškolní vzdělávání 

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. 

 
 
Tabulka 2: Mateřské školy zřízené statutárním městem Přerov 

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  
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Tabulka 3: Počty dětí v mateřských školách zřizovaných statutárním městem Přerov 

ve školním roce 2021/2022 

  

Název mateřské školy / základní školy  

a mateřské školy 

počet tříd  

v MŠ/ 

speciální 

třída 

počet 

zapsaných 

dětí  

k 30. 9. 2021 

1. Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 3 + 1*) 66 + 13**) 

2. Mateřská škola Přerov, Komenského 25 2 + 1 48 + 12 

3. Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19 3 + 1 64 + 11 

4. Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 

44 4 90 

5. Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5 3 69 

6. Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 3,5 82 

155 

  

Mateřská škola Přerov, Jasínkova 4 - součást 

organizace 3 73 

7. Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 

8 2 47 
117 

  Mateřská škola Přerov, Na Odpoledni 16 - 

součást organizace 3 70 

8. Mateřská škola Přerov, Máchova 14 2 48 

72 

  

Mateřská škola Přerov, Sokolská 26 - součást 

organizace  1 24 

9. Mateřská škola Přerov, Optiky 14 3 61 

83 

  

Mateřská škola Přerov – Kozlovice,  

Grymovská 21 - součást organizace 1 22 

10. Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 4 88 

109 

  

Mateřská škola Přerov – Henčlov, Zakladatelů 

9 - součást organizace 1 21 

11. Mateřská škola Přerov - Újezdec, Hlavní 61 1 23 

42 

  

Mateřská škola Přerov – Lověšice, Mírová 19 

- součást organizace 1 19 

12. Základní škola J. A. Komenského a 

Mateřská škola, Přerov - Předmostí, 

Hranická 14  x x 

165   

Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod 

Skalkou 13 - součást organizace 3,5 83 

  

Mateřská škola Přerov – Čekyně, Jabloňová 4 

- součást organizace 2 40 

  

Mateřská škola Přerov – Vinary, Za Humny 1 - 

součást organizace  2 42 

Celkem 49 + 3 1080 + 36 

*) počet speciálních tříd v MŠ 

**) počet dětí ve speciálních třídách 

Zdroj: Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství MMPr, Výkaz o mateřské škole podle stavu  

k 30. 9. 2021 
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Tabulka 4: Mateřské školy jiných zřizovatelů 

Název mateřské školy / základní školy a mateřské školy 

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

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

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

4. Církevní mateřská škola v Přerově, Palackého 17 

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

 
 
 

Tabulka 5: Mateřská škola zřizovaná Olomouckým krajem 

Název mateřské školy / základní školy a mateřské školy 

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

 
 

Základní vzdělávání 

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. 
 
 
Tabulka 6: Základní školy zřízené statutárním městem Přerov 

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 
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Graf 5: Celkový počet žáků v základních školách zřizovaných statutárním městem 
Přerov 

 

      Zdroj: Odbor sociálních věcí a školství MMPr, Výkaz o základní škole podle stavu k 30. 9. 2021 

Pozn: - na ZŠ Boženy Němcové, Přerov, je dále zřízena přípravná třída, kterou navštěvuje celkem 24 dětí  

     (203 + 24) 

  - na ZŠ J. A. Komenského, Přerov – Předmostí, jsou zřízeny 2 speciální třídy, které navštěvuje celkem  

    15 žáků z celkového počtu 535 žáků 

 

 

Tabulka 7: Základní škola jiného zřizovatele 

Název základní školy  

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

 

 

Tabulka 8: Základní škola zřizovaná Olomouckým krajem 

Název základní školy  

1. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Malá Dlážka 4 
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Středoškolské vzdělávání 

Středoškolské vzdělávání zajišťuje v Přerově 8 středních škol zřizovaných Olomouckým 

krajem a 1 střední škola jiného zřizovatele, která je součástí vyšší odborné školy. 

 
 

Tabulka 9: Střední školy zřizované Olomouckým krajem 

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 
       

Tabulka 10: Střední škola jiného zřizovatele 

Název střední školy  

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

nám. Přerovského povstání 2 

 
 

Vysokoškolské a vyšší odborné vzdělávání 

Ve městě Přerově působí 1 vysoká škola se zaměřením na logistiku a od 1. září 2021  

se pro své studenty otevřela nově zrekonstruovaná vyšší odborná škola se zaměřením  

na zdravotnictví. 

 
 
Tabulka 11: Vysoká škola / vyšší odborná škola 

Název vysoké škola / vyšší odborné školy  

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

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

Přerovského povstání 2 
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3.2 Sociální oblast 

Důležitými subjekty, které zastřešují sociální oblast ve městě, je Magistrát města Přerova, 

Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Přerov, Okresní správa sociálního 

zabezpečení a dále organizace, spolky či sdružení, které nabízejí služby pro rodiny s dětmi  

a napomáhají jim řešit náročné životní situace. 

 

Magistrát města Přerova 

Odbor sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova zabezpečuje činnosti na úseku 

sociální práce, sociálně-právní ochrany dětí a koordinuje proces komunitního plánování. 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD): 

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. 

Mezi činnosti OSPOD patří např.: 

• vyhledávání a monitoring ohrožených dětí, 

• vytváření podmínek pro preventivní aktivity, 

• poskytování poradenství rodičům při řešení výchovných či jiných problémů u dítěte, 

• pomoc dětem při jejich ochraně i bez přítomnosti a vědomí rodičů, 

• poskytování poradenství v oblasti náhradní rodinné péče, 

• výkon funkce opatrovníka a kolizního opatrovníka nezletilým dětem, 

• vyhledávání dětí vhodných do náhradní rodinné péče, 

• spolupráce se soudy, s orgány činnými v trestním řízení, 

• vyhledávání osob se zájmem o pěstounství či osvojení dítěte, 

• spolupráce s ostatními odděleními odboru sociálních věcí a školství, 

• účast u soudních jednání při zastupování dětí. 

OSPOD zajišťuje i preventivní aktivity pro děti ve školách a pro rodiny s dětmi formou 

přednáškové činnosti se zaměřením na trestní odpovědnost dětí a mladistvých a trestní  

a přestupkové řízení, pořádáním preventivních příměstských aktivit. 

OSPOD je členem tzv. Kulatého stolu OSPOD, Pracovní skupiny Tour de dvůr, Pracovní 

skupiny prevence kriminality, Preventivní skupiny primární prevence Městské policie Přerov, 

Multidisciplinárního týmu vedeného Probační a mediační službou Přerov. 

Oddělení sociálních služeb a bydlení: 

Činnost oddělení sociálních služeb a bydlení (dále jen oSSB) se řídí dle zákona  

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

č. 128/2000 Sb, o obcích,ve znění pozdějších předpisů a zaměřuje se na osoby ohrožené 

sociálním vyloučením, seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby omezené  

ve svéprávnosti, kterým bylo opatrovníkem jmenováno statutární město Přerov. 

Mezi činnosti oddělení SSB patří např.: 
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• zajišťování podkladů pro přidělování a uzavírání smluv k obecním a bezbariérovým 

bytům a k bytům v domech s pečovatelskou službou, 

• vypravení pohřbu osamělých osob, 

• příprava smluv o poskytnutí dotací ze sociální a zdravotní oblasti v rámci dotačního 

programu A a dotačního programu B, 

• koordinace komunitního plánování včetně přípravy koncepčních materiálů, 

• organizace veřejných sbírek se zaměřením na sociální nebo zdravotní oblast, 

• spolupráce s neziskovými organizacemi působícími v oblasti sociální a sociálně 

zdravotní, 

• výkon opatrovnictví, 

• realizace aktivit manažera prevence kriminality. 

Oddělení sociální prevence a pomoci: 

Pracovníci oddělení sociální prevence a pomoci (dále jen oSPP) realizují při výkonu přenesené 

působnosti činnosti sociální práce v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 

ve znění pozdějších předpisů. Sociální pracovníci: 

• na území svého správního obvodu koordinují poskytování sociálních služeb a realizují 

činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu 

začleňování osob; přitom spolupracují s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským 

úřadem, 

• na základě oznámení poskytovatele zdravotních služeb zjišťují, zda je nezbytné 

poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče  

a zprostředkovávají možnost jejich poskytnutí, 

• koordinují poskytování sociálních služeb a poskytují odborné sociální poradenství 

osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné 

výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou 

činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu  

se společností; přitom spolupracují 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, 

• zajišťují osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci,  

kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí 

sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu. 

Mezi činnosti sociální práce realizované v samostatné působnosti patří např.: 

• zajištění provozu Městského sociálního šatníku, 

• realizace projektu „Tréninkové bydlení“ a projektu „Krizového bydlení“, 

• monitoring a depistážní činnost osob žijících na ubytovnách na území města Přerova,  

• spolupráce při realizaci plánování rozvoje sociálních služeb, 

• realizace protidrogové politiky, 

• monitoring a koordinace poskytování sociálních služeb, včetně poskytnutí odborného 

sociálního poradenství osobám bez přístřeší, 

• výdej a evidence parkovacích průkazů osobám ZTP a ZTP/P. 
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Sociální služby 

Na území města Přerova jsou poskytovány sociální služby pro seniory, rodiny s dětmi,  

pro osoby se zdravotním postižením i pro osoby ohrožené sociálním vyloučením  

nebo v tíživých životních situacích s cílem pomoci jim tyto situace řešit. 

Registrované sociální služby pro rodiny a rodiny s dětmi 

 

 

 

centrum denních služeb

Jsme tady o.p.s.

denní stacionář

• Sociální služby města Přerova p.o.

• Spolusetkávání Přerov, z.ú.

kontaktní centrum

KAPPA-HELP, z.s.

nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež

• Armáda spásy v České republice, z.s.

• Charita Přerov

• KAPPA-HELP, z.s.

odborné sociální poradenství

• Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace 
(Poradna pro rodinu Přerov)

• KAPPA-HELP, z.s.

• Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, 
z.s., Krajská organizace Olomouckého kraje

• Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, 
zapsaný spolek

• Charita Přerov
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Jsme tady o.p.s. 

Centrum denních služeb je určeno pro děti i dospělé s tělesným a zrakovým postižením  

ve věku od 14 do 40 let a nabízí pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

(oblékání a svlékání, přesun na lůžko či vozík, podpora při podávání stravy), pomoc při osobní 

hygieně, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (motorika, psychické  

a sociální dovednosti), sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu  

se společenským prostředím (upevňování kontaktů s rodinou a přáteli, podpora sociálního 

začleňování osob s postižením) a základní sociální poradenství. 

 

 

 

sociálně aktivizační služby

pro rodiny s dětmi

• SOS dětské vesničky, z.s.

• Člověk v tísni, o.p.s.

• Charita Přerov

sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením

• TyfloCentrum o.p.s.

• Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR, 
zapsaný spolek

sociální rehabilitace

• Duševní zdraví, o.p.s.

• AUDIOHELP z.s.

terénní programy

• KAPPA-HELP, z.s.

• Člověk v tísni. o.p.s.

azylový dům

Armáda spásy v České republice, z.s.
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Sociální služby města Přerova p.o. 

Denní stacionář poskytuje službu ambulantní formou pro osoby s mentálním a kombinovaným 

postižením ve věku od 8 let bez omezení věku a seniorům od 65 let s cílem zajistit rozvoj jejich 

samostatnosti, schopností a dovedností, které jim zajistí snadnější integraci do normálního 

způsobu života a díky osobní asistenci jim pomoci při zvládání běžných životních potřeb  

a úkolů. 

Spolusetkávání Přerov, z. ú. 

Spolusetkávání Přerov, z.ú. podporuje seberealizaci osob s mentálním handicapem  

a případným přidruženým tělesným nebo smyslovým postižením od 16 let věku z Přerova  

a okolí. Umožňuje jim trávit čas smysluplně, pracovat na rozvoji svých osobních možností,  

a tím se lépe začlenit do společnosti. 

Denní stacionář má kapacitu 20 uživatelů, kteří jsou rozděleni do 3 skupin dle osobních 

charakterových vlastností, míry interakce a vzájemné snášenlivosti. Uživatelé mají k dispozici 

dílny se zaměřením na keramiku, pletení košíků z pedigu, malování na sklo, textil a hedvábí, 

šití a vaření. Dále je možné účastnit se individuálního vzdělávání, cvičení v tělocvičně  

a rekondičních masáží. 

KAPPA-HELP, z.s. 

Kontaktní centrum poskytuje své služby pro osoby starší 15 let, které jsou ohroženy závislostí 

na nealkoholových návykových látkách, osoby již závislé, osoby experimentující, osoby 

ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s rizikovým způsobem života 

nebo s ohrožením tohoto způsobu života. Cílem služby je minimalizace zdravotních  

a sociálních rizik spojených s užíváním psychotropních návykových látek, snižování přenosu 

infekčních nemocí mezi uživateli drog zprostředkováním testů na infekční nemoci (HIV, 

hepatitida B a C), monitoring drogové scény v Přerově, snižování rizika možného rozšíření 

infekčních nemocí, pomoc blízkým osobám. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež METRO nabízí dětem, dospívajícím a mladým 

dospělým pomoc, podporu, informace a zároveň poskytuje vhodnou alternativu 

k stereotypnímu trávení volného času. Prostřednictvím služeb pracovnice pomáhají 

mladistvým ve složitých životních situacích a snaží se zabránit potenciálnímu vzniku 

nežádoucích společenských jevů. 

Odborné sociální poradenství nabízí pomoc s řešením životní situace, posílení kompetencí, 

podporu při stabilizaci psychického stavu a začlenění zpět do společnosti s ohledem  

na zachování jejich lidské důstojnosti. 

Cílem terénního programu je vyhledávat a kontaktovat uživatele nealkoholových návykových 

látek v jejich přirozeném prostředí, kteří se dostali do nepříznivé životní situace a hrozí jim 

vyloučení na okraj společnosti. 
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Armáda spásy v České republice, z.s. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytuje své služby dětem a mládeži ve věku  

od 6 do 18 let věku, které jsou ohroženy nebo již postiženy sociálně patologickými jevy  

a sociálním vyloučením. V Přerově je služby poskytována na 2 pobočkách, a to na hlavní 

pobočce a na centru v sociálně vyloučené lokalitě. Služby je poskytována ambulantně, 

anonymně a bezplatně. Cílem služby je rozvoj schopností a dovedností, které podporují 

začlenění do společnosti a snížení rizikového způsobu života. 

Posláním Azylového domu pro matky s dětmi je překlenutí nepříznivé sociální situace spojené 

se ztrátou bydlení. Služba je určena těhotným ženám a matkám (příp. zákonným zástupcům) 

s nezaopatřenými dětmi do 18 let (v případě nezaopatřenosti do 26 let), které mají zájem svoji 

situaci řešit a jsou nezávislé na fyzické pomoci druhých osob. Uživatelkám je nabízena 

podpora v oblasti získání bydlení, vedení domácnosti, výchovy dětí, hledání zaměstnání, 

posilování rodinných vazeb. 

Charita Přerov 

Pracovníci romského komunitního centra Lačo jilo – Dobré srdce vytvářejí dětem a mládeži  

ve svém nízkoprahovém zařízení bezpečné a podnětné prostředí, prostor pro aktivity, nabízejí 

podporu a odbornou pomoc, pomáhají předcházet a snižovat rizika související se způsobem 

života v komunitě, umožňují dětem a mládeži lépe se orientovat v běžném životě a řešit jejich 

případné vlastní tíživé situace. 

V rámci odborného sociálního poradenství jsou klientům poskytovány informace 

v občanskoprávních záležitostech (dluhová problematika, občanské právo, rodinné právo, 

sociální dávky, sociální zabezpečení, pracovně právní vztahy, zdravotnictví, školství, 

vzdělávání), je klientům zajištěna asistence při jednání s úřady a aktivní pomoc při sepisování 

žádostí, vyplňování tiskopisů, odvolání apod. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány v romském komunitním centru 

Žížalka a v domácnostech uživatelů. Cílovou skupinu tvoří především romské rodiny s dětmi 

ve věku do 18 let, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace,  

a také těhotné ženy, které potřebují pomoc při zajištění budoucí péče o dítě a nacházejí  

se v tíživé sociální situaci nebo jsou ohroženy sociálním vyloučením. 

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace (Poradna pro rodinu 

Přerov) 

Odborné sociální poradenství je poskytováno při řešení manželských, partnerských  

či rodinných problémů (vztahové a manželské krize, potíže s výchovou dětí, mezigenerační 

problémy), v rámci předrozvodové, rozvodové a porozvodové problematiky (emoční podpora, 

rodinné mediace a terapie, podporovaný styk rodičů s dětmi), při domácím násilí či jiné formy 

týrání a zneužívání nebo při závislostním jednání (alkoholismu, drogová závislost, gamblerství, 

patologická citová závislost), v oblasti náhradní rodinné péče, při řešení osobních problémů 

(nezaměstnanost, ztráta bydlení, životní traumata, porucha sociální adaptace). 
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Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z.s., Krajská organizace 

Olomouckého kraje, p.s. 

V rámci odborného sociálního poradenství je osobám se sluchovým zdravotním postižením  

ve věku od 16 let poskytována pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí, zprostředkování vhodných kontaktů ve spolupráci s odborníky, drobné opravy  

a úpravy sluchadel a dalších kompenzačních pomůcek, možnost jejich vyzkoušení a zapůjčení 

těchto pomůcek. 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v Přerově nabízí odborné sociální 

poradenství pro osoby s těžce poškozeným zrakem ve věku od 16 let. Součástí poradenství  

je pomoc při vyřizování různých příspěvků, dávek státní sociální podpory, důchodového 

pojištění, orientace v zákonech a zprostředkování kontaktů se společenským prostředím 

včetně půjčovny kompenzačních pomůcek s cílem řešit nepříznivou sociální situaci v důsledku 

zrakového postižení. 

V rámci sociálně aktivizačních služeb nabízí poradna různé kroužky (rukodělný, šachový)  

a kluby (stolní hry), uživatelé se mohou zúčastnit výletů, exkurzí, přednášek a sportovních  

a kulturních akcí, které jsou přizpůsobeny jejich potřebám. 

SOS dětské vesničky , z.s. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány ohroženým rodinám v jejich 

přirozeném domácím prostředí, kde se rodina cítí bezpečně. Terénní sociální pracovnice řeší 

s rodiči všechny důležité záležitosti, které pomáhají stabilizovat nepříznivou situaci v rodině, 

umožňují všem členům rodiny zůstat pohromadě, a tím zachovat zdravé prostředí pro výchovu 

dětí. Pobočka SOS Kompas v Přerově zajišťuje např. tyto druhy pomoci: pomoc pří školní 

přípravě dětí, doprovázení dětí do škol a školských zařízení, nácvik finanční gramotnosti dětí, 

podpora a nácvik rodičovského chování a nácvik sociálních kompetencí při jednání  

na úřadech, pomoc s ukončením užívání návykových látek apod. 

Člověk v tísni, o.p.s. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou určeny rodinám s dětmi, které jsou 

ohroženy sociálním vyloučením, v jejich přirozeném domácím prostředí. Smyslem 

poskytované služby je pomoc rodině s problémy, které mají negativní vliv na prostředí rodiny 

a vývoj dítěte, např. sociálně patologické jevy, potíže s finanční gramotností, problémy  

se školní docházkou dětí, nevyhovující bydlení, dluhová problematika, dlouhodobá 

nezaměstnanost a nízká uplatnitelnost členů rodiny na trhu práce. 

Terénní programy jsou poskytovány osobám ohroženým sociálním vyloučením žijícím 

v sociálně vyloučených lokalitách. Při poskytování služby je kladen důraz na individuální 

pomoc, podporu a poradenství uživatelům při uplatňování jejich práv s cílem předcházet 

sociálnímu vyloučení, zvyšovat sociální kompetence a sociální mobilitu, motivovat uživatele 

k řešení jejich problémů, zastavit zhoršování sociální situace uživatele a zlepšit jeho životní 

úroveň. 
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TyfloCentrum o.p.s. 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou poskytovány 

osobám se zrakovým postižením ve věku od 15 let až do seniorského věku formou ambulantní 

či terénní formy s cílem vybavit osoby se zrakovým postižením informacemi, znalostmi  

a dovednostmi, které povedou ke zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

a podpořit proces seberealizace a minimalizace závislosti na jiných osobách. 

Duševní zdraví, o.p.s. 

Sociální služba sociální rehabilitace je určena pro osoby ve věku 16 – 80 let s chronickým 

duševním onemocněním, které podstoupily léčbu v jakémkoliv psychiatrickém zařízení v ČR 

nebo se podrobují ambulantní psychiatrické léčbě, a které chtějí řešit svoji nepříznivou sociální 

situaci. Posláním služby je podporovat osoby s chronickým duševním onemocněním tak,  

aby mohly vést plnohodnotný život dle svých představ (začleňování do běžného života, 

zajištění sociálních kontaktů, pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních 

záležitostí, využití výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností). 

AUDIOHELP z.s. 

Sociální rehabilitace je poskytována se zaměřením na potřeby uživatelů se sluchovým 

postižením bez omezení věku. Součástí služby je poradenství týkající se existence sluchadel  

a kompenzačních pomůcek včetně jejich vyzkoušení, zajišťování nezbytného drobného 

příslušenství ke sluchadlům ve spolupráci se specializovanými firmami s cílem zvýšit 

informovanost osob se sluchovým postižením, integrace těchto osob do společnosti, 

překonávání informačních a komunikačních bariér, zvýšení informovanosti okolí s osobami  

se sluchovým postižením. Součástí služby je také zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím: vzdělávací aktivity, přednášky, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

nebo při obstarávání osobních záležitostí. 

 
 

3.3 Zdravotní oblast 

Ve městě Přerově funguje množství praktických lékařů pro děti a dorost včetně lékařů 

zajišťujících specializovanou lékařskou péči. V nemocnici AGEL je zřízeno dětské  

a novorozenecké oddělení a mimo běžnou ordinační dobu praktických lékařů pro děti a dorost 

je k dispozici dětským pacientům do 19-ti let akutní ambulance pro děti, dorost a urgentní 

příjem. Ve městě působí také 3 polikliniky, v jejichž prostorách se nacházejí různé ambulance 

zaměřené i na lékařskou péči pro děti (např. oční, ORL, kožní, ortodoncie, rehabilitace, 

fyzioterapie, ortopedie). 
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Tabulka 12: Praktický lékař pro děti a dorost 

Název zařízení 

1. MUDr. Alena Lošťáková, Optiky 1, Přerov 

2. MUDr. Jana Tománková, Budovatelů 6, Přerov 

3. MUDr. Šárka Koníčková – SANATE OSMEK s.r.o., Osmek 4, Přerov 

4. MUDr. Zuzana Andresová, 9. května 73, Přerov 

5. MUDr. Eva Žádníková, Kozlovská 49, Přerov 

6. MUDr. Eva Dobiášová, U Pošty 9, Přerov - Předmostí 

7. MUDr. Beáta Philippová, Komenského 27, Přerov 

8. MUDr. Jana Šlechtová, Svisle 2, Přerov 

9. MUDr. Dagmar Hlavičková, Smetanova 11, Přerov 

10. MUDr. Hana Švárová, U Pošty 10, Přerov - Předmostí 

11. MUDr. Marie Odstrčilová, Komenského 27, Přerov 

 
 
 

Tabulka 13: Logopedická ordinace 

Název zařízení 

1. Mgr. et Mgr. Vilma Mikešová, U Bečvy 2, Přerov 

2. PaedDr. et Bc. Eva Stryková, Na Loučkách 3, Přerov 

 
 
 

Tabulka 14: Specializovaná péče 

Název zařízení 

1. Psychosociální centrum, nám. Přerovského povstání 1, Přerov 

2. Pedagogicko.psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum 

Olomouckého kraje, pracoviště Přerov, Kouřilkova 8, Přerov 

 
 
 

Tabulka 15: Polikliniky 

Název zařízení 

1. Železniční poliklinika, Velké Novosady 8, Přerov 

2. PANMEDICA s.r.o., Smetanova 11, Přerov 

3. MENS s.r.o., nám. Přerovského povstání 1, Přerov 
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3.4 Rodina a volnočasové aktivity 

Volný čas, který strávíme dobrovolnými činnostmi, jež nás baví a zajímají, jsou pro zdravé 

fungování člověka a rodinných vztahů velmi důležité. Plnohodnotně strávený čas s rodinou  

je v dnešní době stále vzácnější. Velký důraz je proto kladen na dostatečnou nabídku 

sportovní, zájmové a kulturní aktivity, které tvoří nedílnou součást každodenního života  

jak u dospělých, tak u dětí. 

Pro občany města Přerova všech věkových kategorií je nabízena široká škála volnočasových  

a sportovních aktivit formou setkání, besed, zájmové činnosti, příměstských a pobytových 

táborů. 

Tyto aktivity lze vykonávat v domech dětí a mládeže, školních kroužcích na školách a školních 

družinách, střediscích volného času a ve sportovních zařízeních zřizovaných městem  

nebo jiných zřizovatelů. 

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. 

Město Přerov prostřednictvím odboru správy majetku a komunálních služeb spravuje  

67 dětských hřišť na území města Přerova 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. 

 
 

3.5 Volnočasové organizace 

Ke stěžejním organizacím, které nabízejí volnočasové a zájmové kroužky, patří Středisko 

volného času ATLAS a BIOS Přerov a Duha klub Dlažka, Základní umělecká škola Bedřicha 

Kozánka, Přerov, a další. 

Zájmové vzdělávání zajišťuje Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov a dětem nabízí 

možnost zapojit se do kroužků s různým zaměřením, jako např. taneční škola, jazyková škola, 

keramika, výtvarné techniky, radioamatéři, šachový kroužek, gymnastika, floorball, badminton, 

chovatelství a ekologická výchova, dopravní výchova. 

Organizace Duha klub Dlažka, která je zaměřena pro děti, mládež, rodiče s dětmi  

i samostatné dospělé, zajišťuje nepřeberné množství celoročních akcí, a sice: hravé, kulturní, 

sportovní, tvořivé, víkendové, táborové, školící, turistické i cykloturistické, vodácké, pobytové, 

poznávací, a to nejen ve městě Přerově, ale také na svých základnách v Rajnochovicích, 

Domašově, Spálovském Mlýně, Rešicích apod. 

Základní umělecké vzdělávání zajišťuje umělecká škola zřizovaná Olomouckým krajem,  

a sice Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka, Přerov, s pobočkami v Brodku  

u Přerova, Tovačově a Troubkách se zaměřením na hudební a výtvarné obory. 
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Středisko volného času při Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole v Přerově – 

Předmostí bylo ke dni 31. 8. 2021 zrušeno. Základní škola poskytuje od 1. 9. 2021 kroužky 

v rámci školní družiny a navázala intenzivní spolupráci se Střediskem volného času ATLAS  

a BIOS Přerov. 

 
 
Tabulka 16: Zájmové spolky na území města Přerova 

Druh spolků Název zařízení 

Hudební spolky • Smíšený pěvecký sbor VOKÁL 
• Academic Jazz Band 
• Vocantes 
• Trubači OMS Přerov 
• Rabussa z.s. 
• Cimbálová muzika Primáš, Přerov 

Taneční spolky • Dance Club Přerov 
• Taneční škola Šrámkovi 
• Fantasy Přerov z.s. 
• KST Fénix 
• Taneční skupina D2Dance Přerov 
• Folklórní soubor HANÁ Přerov 
• Agentura HIT – Věra Lakomá 
• Moravský institut vzdělávání, o.p.s. 

Přírodovědné spolky • Moravský kynologický svaz, Kynologický klub Přerov 
• Moravský ornitologický spolek – středomoravská pobočka 
• Český rybářský svaz 
• Mykologický spolek Přerov 
• Astronomický klub Přerov 
• Spolek Predmostenzis. z.s. 

Divadelní spolky • Divadlo Dostavník 
• „Přerovský Kašpárek“ – Loutkové divadlo Sokol Přerov 

Turistické spolky • Asociace turistických oddílů mládeže ČR – Turistický oddíl  
  mládeže Lišáci Přerov 
• Hnutí Brontosaurus DELFÍN 
• EDUCANOVA, z.s. 
• Junák – český skaut, středisko prof. Skoumala Přerov, z.s. 
• Klub přátel turistiky a sportu Přerov, z.s. 

Zdroj: Statutární město Přerov (říjen 2021) 

 

3.6 Rodinná mateřská centra 

Rodinná mateřská centra jsou zřizována pro matky nebo otce na mateřské či rodičovské 

dovolené s cílem vyvést je ze stereotypní sociální izolace, poskytnout jim možnost 

seberealizace a prostor pro upevnění vztahu mezi rodičem a dítětem. Pobyt v centru 

napomáhá dětem psychicky se připravit na pozdější docházku do mateřské školy a začlenit  

se do kolektivu. Toho lze dosáhnout realizací pravidelných vzdělávacích aktivit, workshopů, 

seminářů a programů nejen pro rodiče s dětmi, ale i pro prarodiče a širokou veřejnost v rámci 

mezigeneračního soužití. 
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Organizace Duha klub Rodinka se zaměřuje na vzdělávací a pohybové aktivity pro rodiče, 

rodiče s dětmi, ale i pro děti samotné. V prostorách na ulicích Želatovská a Jasínkova se konají 

různé kroužky, workshopy, vzdělávání v oblasti rodičovství a rekvalifikační kurzy pro matky. 

Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, z.s. v rámci svého centra podporuje úzký vztah mezi 

dítětem a matkou, případně otcem a prarodiči s cílem trávit volný čas nejen formou hraní,  

ale širokou škálou volnočasových aktivit (výtvarná a keramická tvorba, cvičení, zpěv, anglický 

jazyk). Centrum pořádá také jednorázové akce, jako např. bazárek, karneval, vánoční focení 

apod. 

 
 

3.7 Dětské skupiny 

Dětské skupiny poskytují pravidelnou péči dětem předškolního věku se zaměřením  

na výchovu, rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků za pomoci 

pedagogických pracovníků nebo profesionálních chův. Péče je upravena zákonem  

č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

V Přerově se nacházejí 3 provozovatelé dětských skupin. 

Sociální služby města Přerova, p.o. jsou zřizovatelem Městských jeslí, které zajišťují 

výchovnou péči pro děti od 18 měsíců do 3 let ve 2 dětských skupinách Kuřátka a Koťátka. 

Nabídka dětských skupin Kuřátka a Koťátka: 

• komplexní práce s dětmi se zaměřením na všestranný rozvoj dítěte, 

• zajištění celodenní stravy a oblečení pro děti, 

• pracovní, tělesná, výtvarná, hudební a rozumová výchova, 

• akce pro děti (karneval, Mikuláš, divadelní představení), 

• pobyt na zahradě s herními prvky. 

Duha klub Rodinka nabízí ve svých zařízeních činnost 2 dětských skupin Jasínka a Rodinka. 

Dětská skupina Jasínka poskytuje službu pro děti od 3 do 6 let s kapacitou skupiny 12 míst, 

dětská skupina Rodinka poskytuje službu pro děti od 1,5 do 4 let s kapacitou skupiny 10 míst. 

Obě skupiny nabízejí individuální přístup dle potřeb dítěte za pomoci 2 kvalifikovaných 

pečujících osob. 

Nabídka dětské skupiny Jasínka: 

• Montessori pedagogika, 

• anglický jazyk hravou formou, 

• příprava na školu, stimulační program Maxík, 

• pobyt na čerstvém vzduchu. 

Nabídka dětské skupiny Rodinka: 

• podpora tělesného rozvoje a koordinace pohybů, 

• vedení samostatnosti, osvojení návyků v oblasti osobní hygieny, 

• podpora rodičů s návratem do zaměstnání, 

• rozvoj komunikačních a výtvarných dovedností, jemné motoriky. 
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Jesle a školka Na Hradě poskytuje zázemí v dětské skupině pro 24 dětí ve věku  

od 2 do 4 let. 

Nabídka dětské skupiny: 

• Montessori pedagogika, 

• výuka základních hygienických a sociálních návyků, 

• výtvarné a rukodělné činnosti, 

• celodenní strava. 
 
 

3.8 Koutky a centra pro děti 

V Přerově se nacházejí restaurační zařízení či kavárny, které mají k dispozici buď vnitřní 

dětský koutek nebo venkovní zahrádku s dětskými herními prvky. Mezi restaurace, které mají 

toto zázemí, jsou uvedeny v tabulce č. 17. 

 

Tabulka 17: Koutky a centra pro děti 

Název zařízení 

1. Človíčkov – Galerie Přerov, Čechova 26, Přerov 

2. Aqua restaurant, Žerotínovo nám. 26, Přerov 

3. Motorest Caravan, Lipnická 1, Přerov 

4. U Medvídka – cukrárna, Svisle 1101, Přerov 

5. Restaurace Harmonie – hotel FIT, Dvořákova 21b, Přerov 

6. Restaurace Katovna, Pod Valy 19, Přerov 

7. Kafe od Holky, Mostní 13, Přerov 

8. Aniččin dvůr, Čechova 3, Přerov 

9. Restaurace a sportbar VIKTORIA, Alšova 6, Přerov 

10. Terasa U Komára, U Bečvy 1, Přerov 

11. Areál sportu Kozlovice, Kozlovice 211 
     Zdroj: mapy.cz  

     (https://mapy.cz/zakladni?x=17.4445515&y=49.4648780&z=17&q=restaurace%20p%C5%99erov) 

 
 

3.9 Kultura a ostatní vyžití 

Kulturní a informační služby města Přerova (dále jen KIS) patří mezi největší organizace, 

které zajišťují kulturní a společenské akce ve městě, turistické a informační služby, služby 

cestovního ruchu, reklamní činnost a realizaci městských slavností (velikonoční oslavy, 

májové veselení, slavnosti léta, promenádní koncerty, Svatovavřinecké hody a vánoční  

a silvestrovské oslavy). 

KIS Přerov je dále provozovatelem následujících zařízení: 

• Městský dům Přerov, 

• Kino Hvězda, 

• Městské informační centrum, 

• Turistické informační centrum, 
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• Galerie města Přerova, 

• Letní divadelní scéna, 

• Výstavní síň Pasáž, 

• Hvězdárna Přerov, 

• Památník lovců mamutů. 

Městský dům Přerov je kulturním a společenským centrem, kde se v průběhu celého roku 

konají různá divadelní představení, koncerty, společenské akce, plesy nebo tradiční jazzový 

festival. 

Kino Hvězda s kapacitou 399 míst nabízí mimo klasické projekce také projekce zaměřené  

na specifické skupiny jako seniory (Biosenior), děti, rodiny s dětmi a teenagery (Bijásek)  

a školy. V rámci kina jsou rovněž realizovány tvořivé dílničky a workshopy, přednášky, školení 

apod. 

Městské informační centrum a turistické informační centrum poskytuje bezplatné 

informace o městě Přerově a zajišťuje činnost spojenou s turistickým ruchem v Přerově  

a regionu. Poskytuje informace např. o ubytování, stravování, sportovních a kulturních akcích, 

dopravních spojích. Centrum rovněž poskytuje služby, jako např. prodej turistických map, 

předprodej vstupenek na akce v Přerově a v Městském domě, veřejný přístup na internet, 

kopírovací, skenovací a laminovací služby, distribuci propagačních materiálů a tisku apod. 

Centrum je také součástí informační sítě EUROPE DIRECT, která funguje ve všech členských 

státech EU. 

Výstavní činnost je realizována v Galerii města Přerova, která funguje i jako kavárna s letním 

venkovním posezením a ve Výstavní síni Pasáž, kde jsou mimo výstavy realizovány i menší 

kulturní akce jako besedy, přednášky, komorní hudební projekty apod. 

V prostorách přerovského zámku sídlí příspěvková organizace Muzeum Komenského 

v Přerově, kde se nacházejí stále expozice a realizují se zde krátkodobé výstavy i kulturní 

akce. Součástí muzea je také ornitologická stanice ORNIS. 

Mezi hradbami přerovského zámku je v letním období pod širým nebem vybudována Letní 

divadelní scéna, kde se konají divadelní představení a koncerty. 

Kromě pozorování Slunce, Měsíce, planet, hvězd a galaxií nabízí Hvězdárna Přerov  

také pravidelné astronomické pořady a přednášky se zaměřením na astronomii. 

Památník lovců mamutů se nachází v městské části Přerov – Předmostí okolo naleziště 

lovců mamutů a nabízí prezentaci archeologických nálezů. V okolí památníku se nacházejí 

další kulturní zajímavosti jako např.: 

• Malé školní muzeum - určené pro interaktivní výuku, ale i pro širokou veřejnost.  

Na výstavbě se podílela i Základní škola J. A. Komenského. 

• Školní naučná stezka – 3-kilometrová stezka včetně učebny pod širým nebem.  

Na výstavbě se podílela i Základní škola J. A. Komenského. 
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• Socha mamutíka Toma – socha mláděte mamuta v životní velikosti pod přírodní 

památkou na Popovickém kopci. 

• Naučná vlastivědná stezka Předmostím až do pravěku – 7,8 km dlouhá stezka  

s 9 zastávkami. Na výstavbě se podílela i Základní škola J. A. Komenského. 

• Informační centrum – budova na kraji naučné stezky s informačním centrem, prodejem 

upomínkových předmětů a veřejným WC. 

Pro nejmenší děti jsou téměř každý týden nabízena divadelní představení prostřednictvím 

amatérského Loutkového divadla Sokol Přerov - Přerovský kašpárek. V loutkovém divadle 

se jednou ročně koná přehlídka loutkových divadel a divadlo se rovněž účastní 2 celostátních 

přehlídek amatérských loutkových divadel. 

Městská knihovna v Přerově, p. o. disponuje i pobočkou pro děti, která je vybavena moderní 

výpočetní a kopírovací technikou a přístupem na internet. Děti do věku 15 let si mohou zapůjčit 

knihy, využít elektronický katalog knih a časopisů a multimediální programy a zdokonalit  

se při práci s internetovým prostředím. Každý pátek se v knihovně koná Herní klub zaměřený 

na hraní deskových her, lze si také zahrát na herní konzoli XBox. 

Magistrát města Přerova, Kancelář primátora podporuje v rámci svého dotačního programu 

v oblasti kultury spolky, které v průběhu roku s dětmi pracují a připravují také různé akce, 

kterých se děti účastní, nebo na kterých mohou předvést své dovednosti v různých oblastech 

činnosti.  Podpora patří také různým hudebním, divadelním, loutkohereckým a jiným festivalům 

a minifestivalům. 

V průběhu roku v kině Hvězda funguje Bijásek, pokud to je možné z hlediska epidemického, 

bývají dopolední projekce pro rodiny s dětmi doplňovány také tematickými tvořivými dílnami. 

Také do programu Městského domu je několikrát v roce zařazen program pro rodiny s dětmi 

– např. s M. Nesvadbou, P. Novákem. 

Na rodiny s dětmi se nezapomíná ani při outdoorových aktivitách: 

• Den Vítězství – pro rodiny s dětmi je pravidelně 8. května připravován komponovaný 

program v Želatovské ulici, na pietní akt navazuje bohatý program od ukázek vojenské, 

hasičské a zdravotní techniky, přes různá vystoupení, soutěže. 

• Přerovské svatovavřinecké hody (na Horním náměstí a na hradbách bývá pravidelně 

v rámci jarmarku středověký program pro děti a pro rodiny s dětmi). 

• Pravidelnou akcí je S úsměvem do školy, kdy se děti se svými rodiči aktivně zapojují 

do programu v areálu loděnice (divadelní a hudební produkce, klauni, soutěže, 

výchovně vzdělávací aktivity s městskou policií, ukázky výcviku policejních psů, hasičů 

a zdravotníků…). 

• Pochod po stopách lovců mamutů, kdy město ve spolupráci se základní školou  

J. A. Komenského v Přerově - Předmostí a spolkem Predmostenzis spolupracuje  

na organizaci pochodu nejen finančně, ale také aktivně zabezpečuje jedno stanoviště, 

zaměřené na historii a obnovu Knejzlíkových sadů. 

• Na výlet s cyklokartou – rodiny do cyklokarty sbírají během tří měsíců razítka 

z jednotlivých stanovených cílů - památek v okolí Přerova. Letos proběhl první ročník.  

• Kolocaching – již tradiční akce, při níž děti se svými rodiči hledají ve městě a jeho 

nejbližším okolí poklady. 
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• Zahájení sezóny na cyklostezce Bečva – hromadná vyjížďka malých i velkých 

cyklistů po cyklostezce na začátku sezóny (duben). V cíli je připraven doprovodný 

program pro děti – soutěže, hry… 

• Land Art – každoročně děti i dospělí tvoří na přerovském náměstí „koberec“ 

z přírodního materiálu 

• Adventní trhy – do programu jsou téměř denně po celý advent zařazena vystoupení 

dětí přerovských základních a mateřských škol, což přiláká na náměstí rodiny dětí. 

Oblíbený je program při rozsvěcení vánočního stromu nebo Mikulášské oslavy,  

kdy náměstí pod vánočním stromem patří rodinám s dětmi (dětský mikulášsko-

čertovský program, opékání špekáčků, ohňostroj…). 

• Novoroční ohňostroj – v minulosti býval v Přerově ohňostroj o silvestrovské půlnoci. 

Aby se však mohly ohňostrojem potěšit také rodiny s dětmi, pořádá ho město již několik 

let na Nový rok před večerem. Tím pádem se ho mohou zúčastnit tisíce Přerovanů  

se svými dětmi. 

Statutární město Přerov se průběžně věnuje modernizaci, revitalizaci a údržbě školních  

a dětských hřišť, plaveckému areálu a míst, kde rodiny tráví svůj čas. 

Akce jsou realizovány také ve spolupráci s příspěvkovou organizací Kulturní a informační 

služby města Přerova. 

Město Přerov oceňuje úspěšné přerovské žáky základních škol soškou Scholar. Cenu 

získávají ti žáci, kteří jsou svědomití ve studiu, dosahují úspěchů ve sportu či umění nebo svojí 

odvahou, čestností a slušností napomohli k uskutečnění dobrého skutku či záchraně zdraví  

či života. Každá škola nominuje na toto ocenění 3 žáky. Kromě ocenění získávají držitelé také 

hodnotné poukázky na nákup sportovního vybavení nebo roční bezplatné vstupy na přerovský 

bazén nebo zimní stadion. 

Na základních školách se také konají soutěže ve sběru papíru a baterií. 
 
 

3.10 Sportovní vyžití 

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. 
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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), 

• Městský park Michalov (venkovní posilovny), 

• 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. Osoby do 18 let mají na hřiště vstup zdarma. 

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/. 

 

 

3.11 Bezpečí 

Pojem „bezpečnost“ nemá v současné době žádné vymezení v legislativě ani v odborné 

literatuře, terminologický slovník z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu,  

který byl zpracován ústředními správními úřady a vydán Ministerstvem vnitra ČR v roce 2004, 

k pojmu bezpečnost uvádí: „Bezpečnost je stav, kdy jsou na efektivní míru omezeny hrozby 

pro objekt a jeho zájmy a tento objekt je k omezení stávajících a potenciálních hrozeb efektivně 

vybaven a ochoten při něm spolupracovat“. 

Mezi základní funkce bezpečnostního systému patří především plánování, řízení, koordinace  

a vyhodnocování činnosti jednotlivých prvků při zajišťování bezpečnosti státu. Jednotlivé prvky 

bezpečnostního systému jsou centrálně řízeny a koordinovány, na jednotlivých úrovních 

mohou působit samostatně v rozsahu své působnosti. 

Na bezpečí obyvatel města Přerova dohlíží Policie ČR, Územní odbor Přerov a Městská policie 

Přerov. Na odboru sociálních věcí a školství působí manažer prevence kriminality. Preventivní 

přednáškovou činnost na školách ve městě zajišťuje i OSPOD Přerov. 

Policie ČR 

Policie ČR, Územní odbor Přerov, má na území města 2 obvodní oddělení, a sice Obvodní 

oddělení Přerov I, které sídlí na ulici Čapka Drahlovského 7 (působnost Přerov – Újezdec, 

Přerov – Kozlovice, Přerov – Město) a Obvodní oddělení Přerov II, které sídlí na ulici  

U Výstaviště 18 (působnost Přerov – Čekyně, Přerov – Henčlov, Přerov – Dluhonice,  

Přerov – Lověšice, Přerov – Lýsky, Přerov – Penčice, Přerov – Popovice, Přerov – Předmostí, 

Přerov – Vinary, Přerov – Žeravice). 

V budově policie U Výstaviště sídlí rovněž samostatný Územní odbor Přerov, Dopravní 

inspektorát Přerov a tato oddělení: Oddělení tisku a prevence, 1. Oddělení obecné kriminality, 

Oddělení hospodářské kriminality. Od 1. 9. 2020 začalo fungovat nové Oddělení hlídkové 

služby v budově přerovského nádraží, na kterém jsou k dispozici dvě až tři výjezdové posádky. 
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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. Pracovní 

skupinu svolává dle potřeby Policie ČR, Územní odbor Přerov. 

Městská policie Přerov 

Městská policie Přerov zabezpečuje převážně místní záležitosti veřejného pořádku v rámci 

působnosti statutárního města Přerova a jeho místních částí. 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. 

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

je preventivní působení v daném okrsku a metodické poradenství obyvatelům daných okrsků. 

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. 

Oddělení prevence Městské policie 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. 

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. 
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Preventivní skupina MP Přerov 

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 a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého 

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 a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého 

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. 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí 

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. 

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

možné spolupráce. 

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. 

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 sociálně 

vyloučených lokalitách, činnost asistentů prevence kriminality, 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. 

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. 

Probační a mediační služba Přerov 

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). 

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. 

Koncepčním materiálem v rámci prevence kriminality je Strategie prevence kriminality města 

Přerova na období 2017 – 2021, v současné době je v přípravě nová strategie na období  

2022 – 2024. 
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4 SWOT ANALÝZA  

Tabulka 18: SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• realizace akcí pro rodiny s dětmi pořádaných 

městem 

• zájem samosprávy o zpracování  

a naplňování koncepce 

• nabídka tradičních zábavných, kulturních  

a sportovních akcí 

• činnost rodinných a dětských center 

• činnost dětských skupin 

• dostatečná kapacita ZŠ, MŠ a SŠ 

• dostupnost zdravotnických zařízení  

a zdravotní péče ve většině odborných oblastí  

• široká síť sociálních a návazných služeb 

poskytovaných nestátními neziskovými 

organizacemi   

• nabídka základního uměleckého vzdělávání 

• existence zařízení poskytujících zájmové 

vzdělávání  

• dotační programy města 

• programy prevence kriminality 

• bezpečnost u škol a školských zařízení 

vzhledem k dopravní situaci 

• zastaralý stav rozvodů energií v budovách 

většiny škol 

• technické, hygienické a bezpečnostní 

nedostatky v budovách základních škol, 

mateřských škol a zařízení školního stravování  

• nízká nabídka aktivit pro starší  

a dospívající děti 

• nedostatečné vybavení venkovních hřišť  

pro starší děti  

• absence informačního systému  

o rodinné politice 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

• nastavení systémové prorodinné politiky  

na úrovni města 

• možnost využívání dotačních programů 

• podpora rodinné politiky ze strany MPSV  

a Olomouckého kraje 

• pravidelné setkávání aktérů rodinné politiky  

a koordinace jednotlivých aktivit 

• podpora informovanosti  

• vytvoření systému slev pro rodiny s dětmi 

• podpora aktivit pro zlepšení podmínek  

a zázemí pro rodiny s dětmi ve veřejných 

prostorech 

• podpora bytového fondu pro mladé rodiny 

• podpora mezigeneračního setkávání 

• podpora infrastruktury ve vzdělávání 

• rozvoj spolupráce s dětskými centry 

• rozvoj spolupráce s provozovateli dětských 

skupin 

• podání žádosti do dotaci v rámci projektu 

Obec přátelská rodině 

• odliv mladých lidí do větších měst za lepšími 

pracovními příležitostmi 

• nedostatek finančních prostředků na realizaci 

rodinné politiky 

• neočekávané náklady na opravy a investice škol 

• nedostatek personálního zajištění ve školách,  

v sociálních službách a zařízení školního 

stravování 

• nezájem žáků a studentů o polytechnické  

a technické vzdělávání 

• nízká motivace provozovatelů kulturních, 

sportovních a dalších volnočasových aktivit  

o zapojení do systému slev a aktivit směřujících 

k vytvoření míst přátelských rodině 

• nízká mezigenerační solidarita 

• nedostatečná podpora v oblasti bydlení mladých 

rodin 
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5 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

V měsíci září a říjnu roku 2021 realizoval Odbor sociálních věcí a školství Magistrátu města 

Přerova anketu „Rodiče, řekněte nám…“. Anketa byla provedena formou dotazníkového 

šetření (papírové a elektronické dotazníky) a cílila na rodiče z města Přerova a jeho místních 

částí. Část dotazníků byla s respondenty vyplněna osobně na akci Jdeme společně dne 

21. 9. 2021, část dotazníků byla vyplněna elektronicky prostřednictvím webových stránek 

města Přerova a část dotazníků byla vyplněna s návštěvníky magistrátu. Dotazníkového 

šetření se zúčastnilo 302 respondentů. Cílem ankety bylo zjistit, zda jsou rodiče spokojeni 

s možnostmi trávení volného času u malých dětí i mládeže, která zařízení, aktivity či kroužky 

navštěvují a využívají se svými dětmi a jaké nové aktivity by ve městě uvítali. 

Anketa se nejprve zaměřila na otázku, zda jsou rodiče spokojeni se současným stavem 

v oblasti volnočasového vyžití malých dětí a mládeže a kde konkrétně děti a mládež tráví 

volný čas. Na dotaz, zda mají malé děti v Přerově dostatek vyžití a možností pro trávení 

volného času, odpověděla většina respondentů zcela či spíše kladně (20 % ano, 38 % spíše 

ano). U starších dětí však naopak převládl názor, že volnočasové vyžití není dostatečné 

(44 % spíše ne, 15 % ne). Co se týče konkrétních míst, která rodiče s dětmi navštěvují, 

či kam své děti posílají trávit volný čas, nejvíce dotázaných uvedlo volně přístupná hřiště 

pro děti (273 respondentů), místa pro odpočinek – volný venkovní prostor, 

park (269 respondentů) a městská sportoviště (243 respondentů). Naopak nejmenší zájem 

projevují rodiče o vzdělávací aktivity pro matky na MD (48 respondentů), mateřská a rodinná 

centra (95 respondentů) a školní hřiště pro mládež při ZŠ (108 respondentů).  

Další část ankety si kladla za cíl zjistit, jaké další aktivity v oblasti podpory rodiny by rodiče 

v Přerově uvítali. Respondenti nejčastěji uváděli potřebu rozšíření cyklostezek. Dále vyjádřili 

názor, že je žádoucí podpořit kiss & ride (bezpečný výstup a nástup dětí u škol a školských 

zařízení), organizaci zábavných i sportovních akcí pro rodiny s dětmi a vyhrazené plavání 

pro děti do 10 let zdarma. Nižší potřebnost pak dotázaní vidí ve zřízení kojícího 

a přebalovacího pointu, v rozšíření nabídky kroužků pro děti a v podpoře vzdělávání matek 

během MD a po MD. 

Poslední otázka ankety byla otevřená a rodiče se mohli vyjádřit k jakékoli problematice, 

jež je zajímá či trápí. Velmi často respondenti vyslovovali názor, že je třeba pozvednout 

kvalitu dětských hřišť (zajistit více atrakcí, opravit poničené herní prvky, zlepšit udržování 

pořádku, vysázet více zeleně a stromů, které by hřiště zastínily). Často rodiče zmiňovali 

problematiku absence cyklostezek v některých částech města, nenavazujících cyklostezek 

a chybějícího osvětlení na cyklostezce podél Bečvy, stejně jako nevyhovující chodníky 

pro rodiče s kočárkem. Dále dotázaní poukazují na fakt, že by se úroveň volnočasového vyžití 

dětí a mládeže pozvedla zřízením nových volnočasových zařízení typu zábavní park, 

lanové centrum, přírodní pumptrack dráha, parkurové hřiště, půjčovna koloběžek. Někteří 

rodiče by ocenili rozšíření rodinných slev, kroužků zdarma nebo bezplatné vstupy do muzea 

pro třídy MŠ a ZŠ. Dále dotázaným chybí prostor, kde by mohli s dětmi posedět,  

ať už se jedná o lavičky venku, či o kavárny s dětským koutkem. Někteří respondenti vyjádřili 

výtky k oblasti bezpečnosti ve městě; uvítali by posílení hlídek policie a větší dohled asistentů 

prevence kriminality.  

Celková zpráva o dotazníkovém šetření je k dispozici na Odboru sociálních věcí a školství 

Magistrátu města Přerova. 
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6 STRATEGICKÁ ČÁST – CÍLE A OPATŘENÍ 

Tabulka 19: Přehled cílů a opatření  

Cíl 1 Koncepční a finanční zajištění rodinné politiky na obecní 

úrovni 

Opatření 1.1 Nastavení spolupráce jednotlivých subjektů realizujících 

prorodinné aktivity 

Opatření 1.2 Finanční zajištění prorodinných aktivit 

Cíl 2  Podpora vytváření vhodných podmínek pro přívětivé 

a bezpečné prostředí pro fungování rodiny 

Opatření 2.1 Zajištění infrastruktury pro vzdělávání 

Opatření 2.2 Modernizace, rozvoj sportovních zařízení, dětských hřišť 

a venkovního vybavení 

Opatření 2.3 Místa přátelská rodině 

Opatření 2.4 Podpora bytového fondu pro mladé rodiny 

Opatření 2.5 Podpora pohybových aktivit 

Cíl 3 Podpora a rozvoj služeb péče o dítě 

Opatření 3.1 Podpora stávajících registrovaných sociálních služeb pro rodiny 

s dětmi 

Opatření 3.2 Podpora a koordinace projektů realizovaných nestátními 

neziskovými organizacemi 

Opatření 3.3 Podpora a rozvoj činnosti mateřských a rodinných center 

Opatření 3.4 Podpora a rozvoj činnosti dětských skupin 

Cíl 4 Podpora a realizace prorodinných a mezigeneračních akcí 

Opatření 4.1 Realizace jednorázových zábavných, naučných a volnočasových 

akcí 

Opatření 4.2 Realizace kulturních akcí pro rodiny s dětmi  

Cíl 5 Zvýšení dostupnosti a informovanosti o prorodinných 

aktivitách 

Opatření 5.1 Podpora projektu na rodinné slevy v kulturních, sportovních 

a volnočasových zařízeních 

Opatření 5.2 Podpora koordinace a informovanosti 
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Cíl 1 Koncepční a finanční zajištění rodinné politiky na obecní úrovni 

 

Popis cíle: 

Rodinná politika je charakteristická svou průřezovostí, protože zasahuje do všech oblastí 

společenského života – oblast vzdělávání, oblast sociální, bydlení, dopravy, služeb  

nebo zdravotnictví. V rámci tohoto cíle bude rozvíjena spolupráce mezi jednotlivými aktéry 

rodinné politiky – zapojení všech odborů magistrátu, dalších státních a nestátních subjektů 

realizujících prorodinnou politiku, včetně participace rodin. Smyslem tohoto opatření je dostat 

rodinu do centra pozornosti a ve všech záležitostech dotýkajících se života rodin uplatňovat 

prorodinný koncept. 

Pro finanční zajištění prorodinných aktivit budou pravidelně monitorovány dotační možnosti 

na krajské, národní a nadnárodní úrovni. Na úrovni obce budou prorodinné aktivity 

podporovány v rámci dotačního programu statutárního města Přerova. 

Významný dotační program na podporu prorodinné politiky na úrovni samospráv je Dotační 

program Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky Obec přátelská rodině. 

Každoročně jsou v dané kategorii dle velikosti obce vybrány tři obce, které obdrží finanční 

dotaci na realizaci prorodinných opatření, která mají preventivní a podpůrný charakter, 

přispívají k bezproblémovému fungování rodin a komunity, posilují její stabilitu a soudržnost. 

Podpora je zacílena tak na zkvalitňování rodinných vztahů, předcházení sociálního vyloučení 

a harmonizaci pracovního a soukromého života. 

Statutární město Přerov v roce 2021 bylo oceněno titulem Obec přátelská seniorům. Díky 

obdržené dotaci realizuje široký okruh volnočasových, vzdělávacích či kulturních projektů  

pro seniory. Vzhledem ke skutečnosti, že město Přerov má záměr koncepčně a ve větší míře 

podpořit prorodinné aktivity, bude podána žádost o dotaci v tomto dotačním programu. Získání 

ocenění je pro každou obec prestižní záležitostí a deklaruje, že podpora rodin je pro danou 

obec důležitou oblastí života v obci. 
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Opatření vedoucí k naplnění cíle: 

Opatření č. 1.1 Nastavení spolupráce jednotlivých subjektů realizujících 

prorodinné aktivity  

Popis opatření V rámci opatření bude nastavena spolupráce mezi jednotlivými 

odbory magistrátu a dalšími státními a nestátními subjekty. Potřeby 

rodin budou prosazovány při přípravě projektů zasahujících 

do života rodin. Bude dále nastavena užší spolupráce s nestátními 

neziskovými organizacemi v oblasti realizace prorodinných aktivit. 

 

Prorodinná politika bude jedním z pravidelných témat jednání 

Komise pro sociální věci a zdravotnictví. 

Aktivity k naplnění 

opatření 

• Nastavení spolupráce aktérů realizujících prorodinné 

politiky 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, ostatní státní a nestátní subjekty působící 

v oblasti prorodinných aktivit 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, evropské 

zdroje, ostatní zdroje 
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Opatření č. 1.2 Finanční zajištění prorodinných aktivit  

Popis opatření Stávající i plánované prorodinné aktivity budou financovány 

z rozpočtu města Přerova a z dotačního programu na podporu 

sportu, volného času, sociální a zdravotní oblasti a dalších 

dotačních programů. Dalším specifickým dotačním programem  

je soutěž Obec přátelská rodině, kterou každoročně vyhlašuje 

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Soutěž má  

za cíl podpořit a zviditelnit obce, které podporují prorodinné aktivity. 

Záměrem města je zapojit se do tohoto projektu a na plánované 

aktivity získat finanční dotaci. Prostřednictvím dotace bude možné 

realizovat prorodinné aktivity pro větší okruh podpořených osob 

a ve více oblastech. V rámci projektu by mohly být realizovány 

aktivity přispívající ke zkvalitnění rodinných vztahů, předcházení 

sociálního vyloučení a mnohým dětem by mohly být umožněny 

aktivity, které jsou pro jejich rodiče z finančních důvodů 

nedostupné. 

Aktivity k naplnění 

opatření 

• Záměr pokračovat v dotačních programech statutárního města 

Přerova v oblasti sportu, volného času, sociální a zdravotní 

oblasti 

• Záměr monitorovat dotační možnosti na úrovni kraje, státu, 

nadnárodní dotace 

• Podání žádosti do soutěže MPSV ČR Obec přátelská rodině 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, evropské 

zdroje, ostatní zdroje 
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Cíl 2 
Podpora vytváření vhodných podmínek pro přívětivé  

a bezpečné prostředí pro fungování rodiny 

 

Popis cíle: 

Cílem tohoto opatření je na území města Přerova podporovat aktivity na vytváření vhodných 

podmínek a zázemí pro spokojený život rodin s dětmi a vytvořit prostředí přátelské rodině.   

V rámci zajištění infrastruktury v oblasti vzdělávání bude zajištěna dostatečná kapacita 

předškolního a školního vzdělávání včetně profilace, zajištěna údržba a opravy školních 

budov i hřišť, podporovány projekty na modernizaci vybavení učeben a zázemí škol  

a v neposlední řadě projekty ekologizace škol na úroveň modrozelené infrastruktury  

a moderního energetického hospodářství. V oblasti školské infrastruktury bude podporován 

záměr kiss & ride1. V rámci zlepšení podmínek v oblasti slaďování pracovního a rodinného 

života bude zajištěno rozšíření provozu školních družin o prázdninách. 

Dalším opatřením v rámci zajištění infrastruktury pro rodiny s dětmi bude zmapována kvalita 

aktuálního venkovního vybavení a současně bude zjištěna možnost financování záměrů 

modernizace sportovních zařízení z krajských, národních či evropských dotačních zdrojů.  

V rámci tohoto opatření budou nadále zajištěno otevření školních hřišť pro veřejnost  

do 18 let zdarma. 

Ve spolupráci s neziskovými organizacemi bude zrealizován projekt Místo přátelské rodině, 

kdy budou zmapovány veřejné komunikace a chodníky a také veřejné prostory, restaurace, 

obchody apod., zda mají zázemí pro krátký odpočinek, nakrmení dítěte, přebalovací pult  

a zda mají bezbariérový přístup. 

Součástí tohoto cíle bude i podpora bytového fondu pro mladé rodiny. 

Dalším opatřením bude podpora projektu sdílených kol, zmapování kvality a opotřebení 

vybavení pro děti a mládež na veřejných odpočinkových zónách a zvážení možnosti 

rekonstrukce bikrosové dráhy, skateparku, vytvoření nového workoutového hřiště, 

pumptruckové dráhy. 

Oblast cyklodopravy a oblast bezpečí jsou koncepčně řešeny v jiných strategických 

materiálech města Přerova (Plán mobility města Přerova, Strategický plán města Přerova, 

Strategie prevence kriminality).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 parkování, které by mělo pomoci ke zlepšení bezpečnost při přivážení dětí do školy autem 
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Opatření vedoucí k naplnění cíle: 

Opatření 2.1 Zajištění infrastruktury pro vzdělávání 

Popis opatření V rámci tohoto opatření bude v souladu s Koncepcí rozvoje školství 

statutárního města Přerova na období 2019 - 2024 zajištěna 

dostatečná kapacita mateřských, základních a školských zařízení. 

V souvislosti se záměrem zvyšování kvality a dostupnosti 

vzdělávací infrastruktury budou z rozpočtu města a dalších 

dostupných dotačních programů podporovány projekty na údržbu  

a opravy školních budov a hřišť a projekty na modernizaci vybavení 

učeben a zázemí škol. Další významnou oblastí je podpora 

profilace škol a ekologizace škol na úroveň modrozelené 

infrastruktury a moderního energetického hospodářství. 

V rámci zajištění infrastruktury pro vzdělávání bude také 

podporován rozvoj soukromých a církevních škol.  

V rámci zlepšení podmínek v oblasti slaďování pracovního 

a rodinného života bude podporováno opatření k rozšíření provozu 

školních družin o prázdninách. 

Aktivity k naplnění 

opatření 

• Zajištění dostatečné kapacity škol a školských zařízení včetně 

profilace 

• Využití veřejných, evropských a ostatních zdrojů na údržbu, 

opravy a modernizaci školských budov, hřišť, modernizaci 

učeben a zázemí škol a ekologizaci škol  

• Rozšíření provozu školních družin o prázdninách 

• Podpora projektu Scholar 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, evropské 

zdroje, ostatní zdroje 
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Opatření 2.2 Modernizace, rozvoj sportovních zařízení, dětských hřišť 

a venkovního vybavení 

Popis opatření Jedním z podnětů vzešlých z realizovaného dotazníkového šetření 

byla potřeba modernizace současného venkovního vybavení,  

např. bicrosové dráhy, skateparku, pumptruckové dráhy,  

dále vybudování workoutového hřiště, vybudování nového 

dětského hřiště v centru města. V rámci tohoto opatření bude 

podporován také záměr na zřízení prostoru pro přírodní ohniště. 

Bude zmapována kvalita aktuálního venkovního vybavení, včetně 

dostupnosti veřejných toalet u hřišť, a současně bude zjištěna 

možnost financování záměrů modernizace sportovních zařízení 

z krajských, národních či evropských dotačních zdrojů. V rámci 

tohoto opatření budou nadále zajištěno otevření školních hřišť  

pro veřejnost do 18 let zdarma. 

Aktivity k naplnění 

opatření 

• Zmapování aktuálního venkovního vybavení prostor 

pro volnočasové aktivity rodin s dětmi 

• Podpora záměru renovace bicrosové dráhy, skateparku 

• Podpora záměru vybudování workoutového hřiště, pumptracové 

dráhy 

• Podpora zřízení ploch pro přírodní ohniště  

• Zhodnocení možnosti financování z dotačních zdrojů 

• Zpracování harmonogramu obnovy sportovních zařízení 

a dětských hřišť 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, evropské 

zdroje, ostatní zdroje 
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Opatření 2.3 Místa přátelská rodině 

Popis opatření Ve spolupráci s neziskovými organizacemi bude zrealizován 

projekt Místo přátelské rodině, kdy budou zmapovány jak veřejné 

komunikace a chodníky, tak veřejné prostory, restaurace, obchody 

apod., zda mají přívětivé zázemí pro krátký odpočinek, nakrmení 

dítěte, přebalovací pult a zda mají bezbariérový přístup. Tato místa 

budou označena speciálním logem Místo přátelské rodině 

a oceněna. Místa přátelská rodině budou zveřejněna na webu 

města a ostatní subjekty budou motivovány k vytvoření podobného 

zázemí. Monitorování míst přátelských rodině bude probíhat 

každoročně. 

Aktivity k naplnění 

opatření 

• Realizace projektu Místa přátelská rodině 

• Zapojení nestátních neziskových organizací  

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, nestátní neziskové organizace 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, evropské 

zdroje, ostatní zdroje 

 

 

 

Opatření 2.4 Podpora bytového fondu pro mladé rodiny  

Popis opatření V rámci stávající bytové základny ve vlastnictví statutárního města 

Přerova se vyčlení k revitalizaci byty, které budou určeny  

pro bydlení mladých rodin. Tyto byty budou spadat do kategorie 

startovacích bytů. Startovací byty budou určeny jako bydlení  

pro mladé rodiny, páry či jednotlivce, většinou od 18 do 35 let. 

Nájemné bude regulované. Nájemní smlouvy budou uzavírány  

na dobu určitou, během které si nájemci najdou vlastní bydlení. 

Aktivity k naplnění 
opatření 

• Revitalizace stávajícího bytového fondu pro potřeby bydlení 
mladých rodin 

• Zpracování podmínek pro přidělení startovacího bytu  
Zodpovědný 
realizátor opatření 

Statutární město Přerov 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, evropské 
zdroje, ostatní zdroje 
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Opatření 2.5 Podpora pohybových aktivit  

Popis opatření V rámci podpory zdravého životního stylu a rozvoje pohybových 

dovedností dětí i dospělých bude podporována sportovní činnost, 

provoz a organizace sportovních akcí z Dotačního programu 

statutárního města Přerova. V souvislosti s tímto opatřením bude 

zajištěna dostupnost školních hřišť pro veřejnost, pro děti do 18 let 

zdarma. Rovněž bude podporován záměr zřízení sdílených kol.  
Aktivity k naplnění 
opatření 

• Podpora sportovní činnosti v rámci Dotačního programu 
statutárního města Přerova 

• Zajištění otevření školních hřišť pro veřejnost do 18 let zdarma 

• Podpora záměru zřízení sdílených kol  
Zodpovědný 
realizátor opatření 

Statutární město Přerov, základní školy zřizované městem, 
sportovní kluby, nestátní neziskové organizace 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, evropské 
zdroje, ostatní zdroje 
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Cíl 3 Podpora a rozvoj služeb péče o dítě 

 

Popis cíle: 

Během rodinného života se všichni potkáváme s krásnými, ale zároveň i finančně náročnými 

událostmi, jako je narození dítěte, snížení rodinného rozpočtu v souvislosti s mateřskou 

a rodičovskou dovolenou, sladění pracovního a rodinného života, nástup dítěte do školy  

nebo zajištění volnočasových aktivit. Některé životní události, jako vážná nemoc dítěte  

či rodiče mohou rodinu uvést až do existenčních problémů. Všechny tyto rodinné životní 

události činí rodinu křehkou jednotkou, která vyžaduje pomoc a podporu státu či samospráv. 

Vedle pomoci státu, prostřednictvím tří pilířů sociálního zabezpečení, tedy prostřednictvím 

sociálního pojištění, státní sociální podpory a sociální pomoci, je významná také pomoc 

samospráv ve formě podpory a koordinace registrovaných sociálních služeb, zajištění služeb 

péče o dítě, zajištění podmínek pro školní a předškolní vzdělávání nebo zajištění podmínek 

pro volnočasové aktivity. 

Sociální služby na území města Přerova jsou koordinovány prostřednictvím střednědobého 

plánování sociálních služeb. Pro všestranný život rodin je důležité také zajištění služeb 

navazujících a volnočasových. 

V rámci tohoto cíle budou podpořeny registrované sociální služby, projekty nestátních 

neziskových organizací, činnost rodinných a mateřských center a dětských skupin. 

Opatření vedoucí k naplnění cíle: 

Opatření 3.1 Podpora stávajících registrovaných sociálních služeb  

pro rodiny s dětmi 

Popis opatření Na území města Přerova existuje stabilní síť poskytovatelů 

sociálních služeb, které významně zkvalitňují život rodinám s dětmi. 

Mezi tradiční služby pro tuto cílovou skupinu na území města 

Přerova patří odborné poradenství, sociálně aktivizační služby  

pro rodiny s dětmi, denní stacionáře, pečovatelská služba, osobní 

asistence, centra denních služeb nebo raná péče. Cílem tohoto 

opatření je zachování, rozvoj a mapování dostupnosti sociálních 

služeb. 

Aktivity k naplnění 

opatření 

• Podpora a rozvoj sociálních služeb v souladu s opatřeními 

aktuálního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. 

• Finanční podpora sociálních služeb prostřednictvím Dotačního 

programu města Přerova 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, poskytovatelé sociálních služeb 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, evropské 

zdroje, ostatní zdroje 
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Opatření 3.2 Podpora a koordinace projektů realizovaných nestátními 

neziskovými organizacemi 

Popis opatření V rámci tohoto opatření bude navázána užší spolupráce 

s nestátními neziskovými organizacemi pracujícími s cílovou 

skupinou rodiny s dětmi, kdy budou motivovány k realizaci projektů 

zaměřených na podporu rodin a rodičovství, na možnost sdílení 

vlastních zkušeností s výchovou dětí, organizování besed  

na podporu zvládání rodinných vztahů a na organizaci akcí. 

Vybrané projekty budou finančně podpořeny z rozpočtu města 

v rámci Dotačního programu města Přerova v oblasti sociální. 

Aktivity k naplnění 

opatření 

• Koordinace a finanční podpora projektů realizovaných nestátními 

neziskovými organizacemi v rámci Dotačního programu města 

Přerova v oblasti sociální a zdravotní  

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, nestátní neziskové organizace 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, evropské 

zdroje, ostatní zdroje 

 
 
 

Opatření 3.3 Podpora a rozvoj činnosti mateřských a rodinných center 

Popis opatření Na území města Přerova dlouhodobě fungují dvě významná 

rodinná centra – Rodinné centrum Sluníčko a Duha klub 

Rodinka, které poskytují nezastupitelné služby pro rodiny s dětmi. 

Realizují volnočasové, pohybové i vzdělávací aktivity pro děti  

i jejich rodiče, kroužky pro děti, zajišťují také hlídání dětí. V rámci 

opatření bude navázána užší spolupráce, zajištěna větší 

propagace aktivit. S rodinnými centry bude navázána spolupráce 

v oblasti projektů podporu mezigeneračního soužití.  

Aktivity k naplnění 

opatření 

• Rozšíření spolupráce s rodinnými centry v Přerově 

 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, Rodinné centrum Sluníčko, Duha klub 

Rodinka 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, evropské 

zdroje, ostatní zdroje 
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Opatření 3.4 Podpora a rozvoj činnosti dětských skupin 

Popis opatření Další formou zajištění péče o dítě založené na nekomerční bázi  

je dětská skupina. Poskytovatelem služby může být zaměstnavatel, 

územní samosprávný celek nebo jím založená nebo zřízená 

právnická osoba, obecně prospěšná společnost, ústav, nadace, 

nadační fond nebo např. církevní organizace. Dětské skupiny 

poskytují pravidelnou péči o dítě od šesti měsíců do zahájení 

povinné školní docházky. V Přerově působí 5 dětských skupin 

s celkovou kapacitou 115 dětí. 

Aktivity k naplnění 

opatření 

• Rozšíření spolupráce s provozovateli dětských skupin 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, provozovatelé dětských skupin 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, evropské 

zdroje, ostatní zdroje 
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Cíl 4 Podpora a realizace prorodinných a mezigeneračních akcí 

Popis cíle: 

Velmi oblíbenou prorodinnou aktivitou pro rodiny s dětmi jsou jednorázové sportovní, kulturní 

a zábavné akce. Statutární město Přerov podporuje v rámci svého dotačního programu  

v oblasti kultury spolky, které v průběhu roku s dětmi pracují a připravují také různé akce, 

kterých se děti účastní, nebo na kterých mohou předvést své dovednosti v různých oblastech 

činnosti. Podpora patří také různým hudebním, divadelním, loutkohereckým a jiným festivalům 

a minifestivalům. 

V průběhu roku v kině Hvězda funguje Bijásek, pokud to je možné z hlediska epidemického, 

bývají dopolední projekce pro rodiny s dětmi doplňovány také tematickými tvořivými dílnami. 

Také do programu Městského domu je několikrát v roce zařazen program pro rodiny s dětmi 

– např. s Michalem Nesvadbou nebo Pavlem Novákem. 

Na rodiny s dětmi se nezapomíná ani při outdoorových aktivitách, jako je Den Vítězství, 

Přerovské svatovavřinecké hody, S úsměvem do školy nebo Pochod po stopách lovců 

mamutů. 

Dalšími tradičními akcemi, které město Přerov pořádá pro rodiny s dětmi, je Kolocaching, 

při níž děti se svými rodiči hledají ve městě a jeho nejbližším okolí poklady. V rámci sportovní 

akce Na výlet s cyklokartou rodiny do cyklokarty sbírají během tří měsíců razítka 

z jednotlivých stanovených cílů - památek v okolí Přerova.  

Odbor sociálních věcí a školství také organizuje oblíbenou akci Jdeme společně, která byla 

zaměřena na podporu mezigeneračního soužití, kdy program byl přizpůsoben jak pro děti,  

tak pro jejich rodiče a prarodiče. 

V rámci tohoto cíle bude podporována realizace tradičních jednorázových akcí pro rodiny 

s dětmi a za podmínky finančního krytí také realizace nových zábavných prorodinných akcí. 

Mezi připravované nové akce patří Pohádkové vzpomínky v areálu parku Michalov a Laguna. 

Akce bude mít s ohledem na zakomponování tradičních pohádkových bytostí  

také mezigenerační přesah. Další připravovanou venkovní akcí je Hurá, prázdniny! 

Odbor sociálních věcí a školství ve spolupráci s dalšími odbory magistrátu připravuje také akce 

spojené s ročním obdobím a další akce s mezigeneračním přesahem. 

Důležitou oblastí je také participace rodin s dětmi v oblasti kultury. Město Přerov, za podmínky 

finančního krytí, proto také zorganizuje Divadlo hraje pro rodiny v Městském domě, 

Loutkové divadlo a Promítání pro rodiny v Kině Hvězda Přerov.  
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Opatření vedoucí k naplnění cíle: 

Opatření 4.1 Realizace jednorázových zábavných, naučných  

a volnočasových akcí 

Popis opatření V rámci tohoto opatření bude podporována realizace tradičních  

i nových jednorázových zábavných a naučných akcí pro rodiny 

s dětmi realizovaných odborem sociálních věcí a školství. Vybrané 

akce budou připravovány v kontextu aktuálního ročního období.  

U realizace akcí bude dbáno o mezigenerační přesah. 

Aktivity k naplnění 

opatření 

• Podpora Jdeme společně 

• Podpora organizace akcí realizovaných v kontextu s příslušným 

ročním obdobím: např. Podzimní náměstí, Letní pískovaná, 

Mikuláš, Vánoce,… 

• Organizace akce Pohádkové vzpomínky 

• Organizace akce Hurá, prázdniny! 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, evropské 

zdroje, ostatní zdroje 

 
 
 

Opatření 4.2 Realizace dalších kulturních akcí pro rodiny s dětmi 

Popis opatření Dalším z výstupů realizované ankety je zájem o podporu akcí 

v oblasti kultury. V rámci tohoto opatření budou zorganizovány 

další kulturní akce organizované také dalšími subjekty – 

příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby,  

p.o. a Kanceláří primátora Magistrátu města Přerova. 

Aktivity k naplnění 

opatření 

• Realizace dalších kulturních akcí, např. Den Vítězství, 

Přerovské svatovavřinecké hody, S úsměvem do školy  

nebo Pochod po stopách lovců mamutů. 

• Realizace akce Divadlo hraje pro rodiny 

• Realizace Promítání pro rodiny 

• Realizace Loutkového divadla 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, provozovatelé kulturních služeb 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, evropské 

zdroje, ostatní zdroje 
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Cíl 5 Zvýšení dostupnosti a informovanosti o prorodinných aktivitách 

 

Popis cíle: 

V rámci realizované ankety bylo mj. zjistit, jak tráví rodiny svůj čas, jaké využívají aktivity,  

jaké nevyužívají a proč a co by navrhovali změnit. Nejčastějšími návrhy pro zlepšení 

dostupnosti a komfortu života v Přerově bylo zavedení bezplatného plavání pro děti do 10 let, 

rozšíření doby bruslení pro rodiny s dětmi, rozšíření promítání pro děti přerovského Kina 

Hvězda nebo zajištění divadelního představení pro rodiny s dětmi zdarma. Účast na těchto 

aktivitách je pro mnohé rodiny finančně náročné, zvlášť pro rodiny s více dětmi. Participace 

na společenském životě je však pro rozvoj osobnosti dítěte a posílení rodinných vztahů 

důležitá. 

Někteří poskytovatelé volnočasových aktivit má zavedeny rodinné slevy nebo nabízí snížené 

vstupné pro děti. 

Cílem opatření je realizace projektu S RODINOU DOSTUPNĚ, jehož smyslem je vytvořit síť 

poskytovatelů, kteří se zapojí do systému rodinných slev nebo jiných benefitů. Dílčím 

opatřením bude propagace tohoto projektu a zapojení dalších subjektů. 

Dalším opatřením bude zřízení informačního okénka – Family koutku. kde rodiny s dětmi 

najdou informace o realizovaných kulturních, sportovních a volnočasových aktivitách, službách 

pro rodiny s dětmi, projektech v oblasti zaměstnanosti.  

Další formou zvyšující informovanost o subjektech pomáhajícím rodinám, je osobní setkání 

poskytovatelů služeb a aktivit pro rodiny s dětmi. V rámci tohoto cíle bude realizována akce 

Den pro rodiny s doprovodným zábavným programem. Na tomto setkání se rodinám 

představí všechny subjekty se svými aktivitami. 
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Opatření vedoucí k naplnění cíle: 

Opatření 5.1 Podpora projektu na rodinné slevy v kulturních, sportovních 

a volnočasových zařízeních 

Popis opatření Smyslem tohoto opatření je zmapování aktuálních rodinných 

benefitů, které nabízí poskytovatelé kulturních, sportovních 

a volnočasových aktivit, v rámci projektu S RODINOU DOSTUPNĚ. 

V další fázi projektu bude vytvořena síť subjektů, kteří se zapojí  

do systému rodinných slev nebo jiných benefitů. Dílčím opatřením 

bude propagace tohoto projektu a motivace pro zapojení dalších 

subjektů.                 

Aktivity k naplnění 

opatření 

• Zmapování aktuálních rodinných benefitů, které nabízí 

poskytovatelé volnočasových aktivit 

• Rozšíření slev na vstupném, provozních hodin pro rodiny 

s dětmi a dalších benefitů (např. Sportoviště Přerov, s.r.o., Kino 

Hvězda, divadelní představení pro rodiny s dětmi v Městském 

domě,…)  

• Vytvoření sítě S RODINOU DOSTUPNĚ  

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, poskytovatelé kulturních, sportovních 

a volnočasových zařízení 

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, evropské 

zdroje, ostatní zdroje 

 
 
 

Opatření 5.2 Podpora koordinace a informovanosti  

Popis opatření V rámci tohoto opatření bude podporována koordinace jednotlivých 

prorodinných aktivit prostřednictvím vzniku informačního okénka – 

Family koutku, kde rodiny s dětmi najdou informace  

o realizovaných kulturních, sportovních a volnočasových aktivitách  

a službách pro rodiny s dětmi. Koordinátor Family koutku bude úzce 

spolupracovat s jednotlivými zapojenými subjekty, bude v úzkém 

kontaktu s rodinami, aby mohl mapovat jejich potřeby. Nastavením 

koordinace a vzájemné informovanosti budou prorodinná opatření 

vycházet z reálných potřeb rodin.  

Aktivity k naplnění 

opatření 

• Podpora koordinace prorodinné politiky 

• Podpora informovanosti v rámci Family koutku 

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, poskytovatelé registrovaných sociálních 

služeb a služeb navazujících, další zapojené subjekty  

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, evropské 

zdroje, ostatní zdroje 
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Opatření 5.3 Den pro rodiny 

Popis opatření Další formou informovanosti je akce Den pro rodiny s doprovodným 

zábavným programem. Na tomto setkání se rodinám představí 

všechny subjekty se svými aktivitami. Jedná se o další formu 

propagace subjektů, které realizují aktivity pro rodiny s dětmi 

rodinám s dětmi.   

Aktivity k naplnění 

opatření 

• Příprava a realizace akce Den pro rodiny  

Zodpovědný 

realizátor opatření 

Statutární město Přerov, poskytovatelé registrovaných sociálních 

služeb a služeb navazujících, další zapojené subjekty  

Finanční zdroje Rozpočet statutárního města Přerova, veřejné zdroje, evropské 

zdroje, ostatní zdroje 
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7 USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA 

Koncepce prorodinné politiky statutárního města Přerova 2022 – 2024 byla projednána  

a schválena v Radě města Přerova a Zastupitelstvu města Přerova. 

 

Rada města Přerova 

Datum: 18. listopadu 2021 

Usnesení č.: 2778/74/10/2021 

 

Zastupitelstvo města Přerova 

Datum: 6. prosince 2021 

Usnesení č.: 2404/22/10/2021 
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8 ZÁVĚREREČNÉ SLOVO 

Rodinná politika je souhrnem opatření, projektů a činností, jejichž cílem je podpora rodin napříč 

všemi společenskými oblastmi. Město Přerov realizuje řadu aktivit, opatření či volnočasových 

akcí, které mají za cíl vytvořit prostředí přátelské rodinám. Do realizace jednotlivých aktivit jsou 

zapojeny mnohé odbory magistrátu a nespočet spolupracujících subjektů. 

Strategický dokument Koncepce prorodinné politiky statutárního města Přerova na období 

2022 – 2024 řeší otázku podpory rodin s dětmi komplexně. Jednotlivá opatření zasahují  

do oblasti sociální, školství, sportu, trávení volného času a celkově cílí na vytvoření prostředí 

přátelské rodinám s dětmi. Tvorba materiálu nám přinesla možnost analyzovat současnou 

situaci v oblasti prorodinných opatření a nastavit vize a cíle, kterých chceme v oblasti podpory 

rodin dosáhnout. 

 

 

           Mgr. Romana Pospíšilová 

vedoucí odboru sociálních věcí a školství  

            Magistrátu města Přerova 
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9 POUŽITÉ ZDROJE 
 

Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2019 - 2022 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Plán rozvoje sportu statutárního města Přerova 2021 – 2024 

Úřad práce České republiky 

 

Webové stránky 

Český statistický úřad – www.czso.cz 

Mapy – www.mapy.cz 

Ministerstvo práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz 

Město Přerov – www.prerov.eu 

Olomoucký kraj – www.olkraj.cz 
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11 SEZNAM ZKRATEK 

KIS – Kulturní informační služby 

MD – mateřská dovolená 

MMPr – Magistrát města Přerova 

MP – Městská policie 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠ – mateřská škola 

NNO – Nestátní nezisková organizace 

ORP – obec s rozšířenou působností 

OSPOD – oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

oSPP – oddělení sociální prevence a pomoci 

oSSB – oddělení sociálních služeb a bydlení 

PMS – Probační a mediační služba 
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ZTP/P – zdravotně tělesně postižený s průvodcem 

 

 

 

 

 


