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Členění organizace na střediska: 

 

Název střediska Účetní číslo střediska 

Pečovatelská služba 100 

Domov pro seniory         300 

Městské jesle 400 

Kluby důchodců 500 

Denní pobyt 700 

Středisko správy 900 
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Sociální služby města Přerova, p.o. 
Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov 

 

 
 

Příspěvková organizace Sociální služby města 

Přerova je pro město klíčovým partnerem při 

zjišťování potřeb, stanovování cílů a plnění úkolů 

jeho krátkodobé i dlouhodobé sociální politiky. 

Zajišťuje, co do objemu i sortimentu, rozhodující 

podíl kvalitních, ekonomicky dostupných sociálních 

služeb a ošetřovatelské péče na území města, trvale 

sleduje potřeby veřejnosti v této oblasti a na jejich 

vývoj reaguje vlastní nabídkou poskytovaných 

služeb nebo aktivní a kvalifikovanou spoluprací 

s orgány města při přípravě a realizaci rozsáhlejších 

opatření. 

Sociální služby města Přerova, p. o. jsou členy České 

asociace pečovatelské služby a Asociace 

poskytovatelů sociálních služeb ČR. 

 

 

Pečovatelská služba 

 

Pečovatelská služba (dále jen PS) v Přerově je 

zaměřena dle zákona č. 108/2006 Sb. na poskytování 

péče osobám, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodu chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení a osobám, které potřebují 

pomoc druhé osoby.  

Posláním PS je podporovat a pomáhat udržovat 

soběstačnost uživatelů, kteří potřebují pomoc druhé 

osoby, a umožnit jim tímto setrvat v domácím, 

přirozeném prostředí co možná nejdéle. 

PS je poskytována na území města Přerova a v jeho 

místních částech a to ve všední dny od 7.00 do 18.30 

hod, o sobotách, nedělích a svátcích od 7.00 do 15.30 

hod. Služby o sobotách, nedělích a svátcích jsou 

zajišťovány především osamělým uživatelům, 

jestliže u nich dojde k přechodnému zhoršení 

zdravotního stavu nebo pokud jsou propuštěni ze 

zdravotního zařízení do domácí péče. Služba je 

poskytována v omezeném rozsahu se zaměřením na 

zajištění základních životních potřeb, jako je osobní 

hygiena, příprava případně podání jídla, dohled nad 

požitím léků. Dovoz oběda je poskytován každému 

uživateli bez výjimek. 

PS je uskutečňována: 

- terénní formou v domácnostech uživatelů  

- ambulantní formou, ta obnáší činnost koupání 

ve střediscích osobní hygieny (dále jen SOH) 

v domech s pečovatelskou službou. Ambulantní 

činnost je určena jak pro obyvatele domů, tak pro 

uživatele z terénu, kteří jsou do příslušných SOH 

sváženi vozidly PS. Ke koupání je zde k dispozici 

vana, nebo sprcha. SOH je určeno především pro 

uživatele s omezenými pohybovými schopnostmi 

nebo jinými zdravotními problémy nebo těm, kteří 

nemají odpovídající a vyhovující podmínky ve svých 

domácnostech a bez pomoci koupání nezvládnou.  

Řízení činností PS je soustředěno do celkem sedmi 

domů zvláštního určení – domů s pečovatelskou 

službou (dále jen DPS). Pět z nich je vybaveno SOH 

a v jednom je prádelna PS. Zde je prováděno praní 

prádla uživatelů a osobních ochranných pracovních 

pomůcek zaměstnanců PS. 

Nejčastěji požadovanou službou základních činností 

ze strany uživatelů byl dovoz oběda. V průměru za 

rok 2012 se denně rozvezlo 317 obědů.  Toto číslo je 

ovlivněno rozvážkou obědů o sobotách, nedělích a 

svátcích, kdy je požadavek na rozvoz obědů 

podstatně nižší.  

Dovoz obědů byl zajišťován šesti auty pečovatelské 

služby. Ostatní služby v terénu jsou zajišťovány 

pochůzkovým způsobem s využitím jízdních kol (s 

výjimkou nepříznivého počasí).  

Mimo základní služby jsou poskytovány i služby 

fakultativní. Jedná se o tyto služby:  

- dohled nad dospělým občanem 

- dohled nad požitím léků  

- perličková koupel  

- zapůjčení kompenzačních pomůcek 

- kopírování jídelníčku a lékařských zpráv 

- činnosti spojené s vyřizováním žádostí 

Mimo uvedených služeb jsou v DPS na přání 

uživatelů zprostředkovávány kadeřnické a 

pedikérské služby, půjčování knih z městské 

knihovny a kulturní aktivity pro obyvatele. 

Provoz PS zabezpečuje celkem 47 pracovníků.  

Graf: Souhrn poskytnutých úkonů (%) v r. 2012 
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V roce 2012 byla PS poskytnuta celkem 860 

registrovaným uživatelům. Z tohoto počtu byla 

služba ukončena u 208 uživatelů. Denní kapacita PS 

je 440 uživatelů. Tato kapacita se může měnit 

v závislosti na rozsahu a četnosti úkonů 

poskytovaných jednotlivým uživatelům. 

Úkony základních činností jsme poskytli v celkové 

částce Kč 3 578 947,-.  

Fakultativní úkony v částce Kč 178 115,-.  

Bezplatné služby byly uskutečněny 13 uživatelům. 

Za rok 2012 jsme poskytli bezplatnou péči v celkové 

částce Kč 74 404,-. 

 

Domov pro seniory 

 

Domov pro seniory s registrací sociální služby 

domov pro seniory a domov se zvláštním režimem 
poskytuje sociální služby 82 uživatelům seniorského 

věku. Služby jsou poskytovány seniorům, kteří se 

v důsledku věku a zdravotního stavu ocitli 

v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni 

překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných 

typů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují 

pravidelnou každodenní pomoc. Dále je služba 

poskytována seniorům, kteří mají sníženou 

soběstačnost z důvodu pokročilé ztráty paměťových 

a orientačních schopností, seniorům se stařeckou 

demencí, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy 

demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc a péči jiné fyzické osoby. Všem uživatelům 

je umožněn volný pohyb a nejsou používána žádná 

restriktivní opatření. Služby jsou poskytovány 

v souladu s ustanovením § 49 a § 50 zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. 

V roce 2012 byla navýšena celková lůžková kapacita 

pobytového zařízení z 81 na 82 lůžek (o jedno lůžko 

z izolačního pokoje pavilonu B). Dále došlo ke 

změně poměru pobytové sociální služby domovy 

pro seniory (§ 49 ZoSS) z 61 na 40 lůžek a domovy 

se zvláštním režimem (§ 50 ZoSS) z 20  

na 42 lůžek. 

Počty žadatelů a evidence žádostí   

Počet evidovaných žádostí k 31. 12. 

2011 

705 

Počet přijatých žádostí v roce 2012 120 

Z toho    s trvalým pobytem v Přerově 

a místních částech       
105 

 mimo Přerov 15 

Z toho vyřazeno z důvodu úmrtí 

žadatele nebo zrušení žádosti                    
34 

 umístěno v roce 2012 DS 

DZR 

17 

13 

 stupni závislosti II 

III 

IV 

9 

13 

8 

Aktuální počet žádostí k 31. 12. 2012 761 

 

Z celkového počtu přijatých žádostí v roce 2012 je 

příjemcem PnP: 

ve stupni I (lehká závislost) 11 žadatelů 

ve stupni II (středně těžká 

závislost)        

17 žadatelů 

ve stupni III (těžká závislost)                   12 žadatelů 

ve stupni IV (úplná závislost)                    6 žadatelů 

bez stupně závislosti                                 32 žadatelů 

PnP v řízení                                              42 žadatelů 

V roce 2012 ukončilo pobyt z důvodu úmrtí 27 

uživatelů.  

Využití pobytové služby (průměrná obložnost) 

v roce 2012 činila  98,51%. 

Věkový průměr uživatelů byl 84,6 roků 

 66 – 75 let 9 uživatelů 

 76 – 85 let 43 uživatelů 

 86 – 95 let      25 uživatelů   

 nad 95 let         5 uživatelů       

počet mužů      22 

počet žen         60 

 V roce 2012 mělo v pobytovém zařízení sociálních 

služeb: 

- 28 uživatelů trvalý pobyt 

- 49 uživatelů trvalý pobyt v Přerově a jeho 

místních částech  

- 4 uživatelé trvalý pobyt v okrese Přerov (Bochoř 

1x, Horní Moštěnice 1x, Lazníky 1x, Vlkoš 1x) 

- 1 uživatel v rámci Olomouckého kraje  

(v roce 2012 zemřela).  

V roce 2012 byly v zařízení umístěny 4 manželské 

páry. 5 uživatelů pobytového zařízení je zbaveno 

nebo omezeno ve způsobilosti k právním úkonům. 

Soudně ustanovenými opatrovníky jsou rodinní 

příslušníci nebo obec, ve které měl uživatel trvalý 

pobyt. 

V průběhu roku 2012 na hotovostních depozitech 

hospodařily sociální pracovnice s finančními 

prostředky 15 uživatelů pobytového zařízení. 

Úhrada za péči (příspěvek na péči): 

nemá 1 uživatel 

II. stupeň (středně těžká 

závislost)                                                 

9 uživatelů 

III. stupeň (těžká závislost)                                                           15 uživatelů 

IV. stupeň (úplná závislost)                                                           57 uživatelů 

 

Činnosti, které jsou prováděny  rámci 

fyzioterapeutických výkonů:  

skupinové cvičení, elektroléčba, aplikace parafinu, 

klasická masáž, cvičení na motodlaze, rotopedu, 

nácvik sedu a stoje, chůze, dechová cvičení. 
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Aktivizační činnost:   

cestopisné přednášky p. Emílie Vaško, divadelní 

představení „ O Aničce a princi Jakubovi, šibřinky, 

masopustní rej, vystoupení Taneční školy Atlas 

k příležitosti MDŽ, pomlázková zábava, stavění 

májky, vystoupení k příležitosti Dne matek, kácení 

máje s představením „ Z pohádky do pohádky“, 

výstava výrobku našich uživatelů k příležitosti dnů 

zdravotně postižených v Olomouci, zájezd do 

zámecké zahrady v Kroměříži -zúčastnilo 22 

uživatelů, z toho 20 imobilních, účast na sportovním 

dni v DAS v Pavlovicích u Přerova, účast na soutěži 

v pétanque v DD Tovačově, účast na sportovní 

olympiádě v DpS Radkova Lhota, pořádání turnaje 

v kroketu DS Přerov, účast na výstavě ,,Barvy 

života“ v Hranicích na Moravě, posezení u táboráku 

- na této akci byli hosty příslušníci policie ČR, kteří 

našim uživatelům předvedli výcvik služebních psů. 

Dalšími hosty byli dobrovolní hasiči, kteří předvedli 

hasičskou techniku v akci a ukázku vyprošťování 

zraněného člověka z havarovaného auta, výstava 

polohovacích pomůcek a výrobků uživatelů DS 

k příležitosti „Dne seniorů“, účast na výstavě ,,Pro 

radost a potěšení„ v Lipníku nad Bečvou, vystoupení 

pěvecké skupiny „Návraty“, předvánoční vystoupení 

MŠ z Předmostí, Domovem pro seniory chodil 

Mikuláš, vánoční vystoupení Mažoretek z Taneční 

školy Atlas v Přerově, vystoupení MŠ, Dvořákova, 

Optická, U Tenisu a řada dalších akcí. 

V roce 2012 byla v rámci činností souvisejících se 

zabezpečením provozu realizována dodávka 

průmyslové pračky a rozšíření systému sestra – 

pacient, EZS a EPS o mobilní pagery.  

 

Kluby důchodců 

 

V Přerově, Újezdci, Čekyni, Žeravicích, 

Dluhonicích a Henčlově pracují Kluby důchodců.  

Jejich činnost je zaměřena na společenskou, kulturní 

nebo vzdělávací činnost.    

Zájemci o práci v klubu zatím nepožadují a 

nepotřebují žádné sociální služby. Zabezpečují jim 

je rodinní příslušníci nebo si je zajišťují sami.   

Cílem práce v klubech je podporovat aktivizační 

činnosti a tím setrvání občanů ve vlastním 

přirozeném prostředí co nejdéle. Z letitých 

zkušeností jednoznačně vyplývá, že pro hezky 

prožité chvíle v seniorském období  nejvíce schází 

společenský kontakt, kontakt se svými vrstevníky, 

aktivní účast na okolním dění  a dostatek 

srozumitelných informací. 

Činnost v KD je hrazena z příspěvku města a není 

registrována jako služba. 

 

 

Městské jesle 

 

Jesle jsou nestátní zdravotnické zařízení a řídí se 

zákonem č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči 

v nestátních zdravotnických zařízeních v platném 

znění. Hlavním cílem je poskytnutí kompletní 

zdravotně-výchovné péče dětem od 18 měsíců věku 

do 4 let, v případě potřeby i dětem mladším 18 

měsíců. Péče je poskytována v pracovní dny od 6 

hod do 16 hod. Přednost na umístění mají děti rodičů 

zaměstnaných a samoživitelek, dále dětí ze sociálně 

slabých rodin, kde není jistota zajištění kvalitní péče 

o děti a v poslední řadě mohou zařízení využít i 

matky na rodičovské dovolené v rozpětí 5 -ti dnů 

v měsíci do 3 let věku dítěte a od 3 let na 4 hodiny 

denně, což umožňuje zákon č.117/1995 Sb., o státní 

sociální podpoře v platném znění. Novela zákona č. 

117/1995 Sb., platná od 1. 1. 2012 dále umožňuje 

umístit dítě do zařízení na dobu maximálně 46 hodin 

za měsíc do 2 let věku dítěte a od 2 let věku dítěte se 

již umístění v zařízení nesleduje.  

Těžištěm výchovné péče je důraz na celkový 

všestranný, harmonický rozvoj osobnosti každého 

dítěte a individuální přístup ke každému dítěti. 

Zařízení má dvě oddělení. Péči o děti zajišťují 

odborní pracovníci - dětské sestry v počtu 6, na 

provozu jeslí se podílí celkem 12 zaměstnanců. 

 

 
 

Kapacita jeslí 45 míst, zájem o umístění dětí 

v zařízení je velký, v současné době navštěvuje 

zařízení 49 dětí a 30 dětí je v pořadníku. Dobrá a 

kvalitní spolupráce s rodiči je podporována 

poradenskou činností, která je zaměřena především 

na všestrannou péči o dítě z hlediska hygieny, péči o 

zdraví, oblékání, stravování, otužování, 

psychomotorický vývoj atd. 
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Od poloviny roku 2012 se změnila úhrada za péči o 

dítě v zařízení. Základní sazba schválená 

zřizovatelem: 

66,- Kč/ za 1 dítě/den při příjmech při příjmech do 

15 000,- Kč  

105,- Kč/ za 1dítě/den od 15 000 do 25 000,- Kč 

145,- Kč za 1 dítě/den při příjmech nad 25 001,- Kč  

Úhrada za 5 dnů v měsíci: činí 184,- Kč/1den 

Úhrada za 4 hodiny denně: činí 92,- Kč /1 den 

Úhrada za příležitostné hlídání: 26,- strava + 20,- 

příspěvek na provoz za každou započatou hodinu 

V průběhu roku 2012 byly v souladu s plánem 

provedeny následující opravy: 

- komplexní opravy části oplocení areálu 

- vybudování venkovního skladu hraček 

- zbourání venkovních sprch 

- předláždění zbývajících chodníků zámkovou 

dlažbou a oprava pískovišť 

- instalace zahradní pergoly a nových herních 

prvků 

 

Denní pobyt 

 

Denní pobyt je zařízení sociálních služeb. Poskytuje 

sociální služby osobám se sníženou soběstačností 

z důvodu zdravotního postižení. Posláním zařízení 

SSMP - Denního pobytu je zajistit osobám se 

zdravotním postižením rozvoj jejich samostatnosti, 

schopností a dovedností, které jim umožní žít 

normálním způsobem života ve společnosti.  

Cílem zařízení je umožnit uživatelům sociálních 

služeb dosažení co nejvyššího stupně socializace dle 

individuálních schopností každého z nich, jejich 

integraci do života intaktní populace a zlepšení 

kvality života jedinců s těžkým zdravotním 

postižením. Zařízení poskytuje následující druhy 

sociálních služeb: Denní stacionář, osobní 

asistenci a odborné sociální poradenství. Služby 

poskytované zařízením na sebe navazují a vzájemně 

se doplňují. Více než 50% uživatelů využívá všech 

tří služeb nabízených zařízením. 

Denní stacionář (DS) poskytuje sociální služby 

ambulantní formou třiceti uživatelům 
s mentálním a tělesným postižením, kombinovanými 

vadami a osobám s jiným zdravotním postižením 

(seniorům) bez omezení věkové hranice.  

Od listopadu 2012 byla za účelem zvyšování 

kvality poskytování služby DS a rozšíření možností 

využívání této sociální služby širšímu okruhu 

zdravotně postižených osob doplněna cílová 

skupina uživatelů DS o osoby s jiným zdravotním 

postižením s částečnou mobilitou s kapacitou 6 

osob. Pro tuto specifickou skupinu bylo v prostorách 

denního stacionáře vytvořeno oddělení pro seniory 

včetně sociálního zázemí. V prosinci 2012 začali 

službu využívat první dva senioři a koncem roku 

proběhla jednání s dalšími zájemci o službu. 

V roce 2012 došlo oproti loňskému roku ke zvýšení 

počtu hodin docházky uživatelů do DS o 13 %. 

Denní stacionář poskytuje sociální služby 

uživatelům na základě uzavřené smlouvy a osobního 

individuálního plánování. 

Uživatelé denního stacionáře získávají ve skupinách 

znalosti a dovednosti, které uplatňují 

v každodenních situacích běžného života.  

Součástí náplně dne jsou pracovní terapie - práce 

na zahradě, tkaní podušek na hrábích, malování na 

hedvábí a na textilní materiál, vyšívání.  V dílně se 

učí pracovat muži i ženy se dřevem, se základními 

pracovními nástroji, pracovním postupům, 

ukázněnosti a trpělivosti při práci.  

V keramické dílně uživatelé dále rozvíjí dovednosti 

v práci s hlínou, zdokonalují svou zručnost a rozvíjí 

tvořivost. O jejich výrobky, které si mohou rodiče i 

veřejnost zakoupit na výstavách v rámci zařízení i 

mimo něj, je stále větší zájem. V rámci terapie jsme 

v roce 2012 zajišťovali pamětní medaile na 

přerovské akce – Nadační běh Mamut, V zámku a 

podzámčí. 

  

 
 

Uživatelé, kteří absolvovali školní docházku, si 

opakují a prohlubují své znalosti prostřednictvím 

vzdělávacích aktivit. Ti z nich, kteří školu 

nenavštěvovali, mají v DS možnost získat základní 

znalosti čtení, psaní a počítání. Pro ně je určena 

speciální globální metoda čtení, která je založená na 

mechanické a vizuální paměti člověka a je 

doporučená pro výuku osob s mentálním postižením 

i pro seniory s demencí. 

Uživatelé, stejně jako intaktní populace, využívají 

moderní komunikační i vzdělávací technologie, 

které mají přístupné v každé skupině -  zdokonalují 

se v práci s PC a internetem. Dotyková obrazovka a 

speciálně upravená myš umožňuje práci 

s výukovými programy a počítačovými hrami i 

uživatelům se sníženou jemnou motorikou. Ti, kteří 

nejsou schopni verbální komunikace, se 

dorozumívají za pomoci speciálních technik 

alternativní a augmentativní komunikace – 

obrázků, fotografií, komunikačních tabulek, 

speciálních počítačových programů (Boardmaker), 

znakového jazyka pro neslyšící osoby. Pro další 

rozvoj dorozumívání osob s narušenou komunikační 
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schopností (osoby s autismem, těžkým zdravotním 

postižením, hyperaktivitou, seniory) plánujeme 

využití moderních technologií – použití tablet se 

speciálními programy. 

Osobám s těžkým zdravotním postižením je značná 

část aktivit vzhledem k jejich postižení nedostupná, 

proto jim nabízíme činnosti, vedoucí ke zvýšení 

kvality jejich života – canisterapii, muzikoterapii, 

aromaterapii, masáže, a bazální stimulaci. 

Bazální stimulace je terapeutická metoda pracující 

s dotekem, který jedinci umožňuje navázat 

komunikaci  s  okolním   světem,  uvědomovat  si 

vlastní tělo, což je podstatné zvláště u ležících 

uživatelů. Pomocí bazální stimulace dochází u 

hyperaktivních či dezorientovaných osob ke 

zklidnění organismu, u spasmů ke snížení svalového 

napětí a k uvolnění křečí.  

Denní stacionář zajišťuje také bohatou nabídku 

sportovních volnočasových aktivit - plavání, 

bowling, kuželky, turistiku, cvičení v tělocvičně  TJ 

Spartak v Loděnici, přizpůsobivé sporty, míčové 

hry, pétanque, lehkoatletické disciplíny a další. O 

kondici uživatelů se stará kvalifikovaný masér 

formou masáží a rekondičního cvičení. 

V rámci kontaktu se společenským prostředím a 

integrace se zúčastňují uživatelé společenských a 

kulturních akcí (koncert Chceme žít s vámi, 

Klubíčko Kozlovice, speciální olympiády, výlety, 

koncerty a divadla …), setkávají se s kamarády a 

navazují přátelství s vrstevníky a zajímavými lidmi.  

V letošním roce vzrostl počet zájemců o rekreační 

pobyt - 23 uživatelů prožilo týden v krásném 

prostředí Zámečku Hodonín na Vysočině.  Řada akcí 

je organizována ve spolupráci s žáky speciálních a 

základních škol, studenty SŠ a VŠ (Klubíčko, 

Mikulášská nadílka, sportovní turnaje, koncerty 

apod.), kteří v sociální službě absolvují praxi. 

V práci s uživateli využíváme moderní speciálně 

pedagogické metody, expresivní terapie - 

muzikoterapii, dramaterapii a terapii tancem. 

Jejich vysokou kvalitu zajišťují pracovnici DS, kteří 

získali osvědčení na UP Olomouc, zúčastňují se 

konferencí, kurzů i supervizí odborníků. Umělecké 

terapie mají prokázaný formativní vliv na rozvoj 

osobnosti člověka se zdravotním postižením. 

Vystoupení tanečního kroužku a muzikoterapie 

uživatelé pravidelně předvádějí veřejnosti na 

koncertech a jiných akcích. Taneční kroužek nadále 

pokračuje ve své činnosti pod vedením lektorky 

Mgr. Blanky Orságové, vedoucí tanečního studia 

Eset Olomouc. 

Sociální služba osobní asistence (OA) je terénní 

služba, která poskytuje sociální služby osobám se 

sníženou soběstačností z důvodu zdravotního 

postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 

fyzické osoby. Služba je poskytována osobám bez 

omezení věkové hranice. Osobní asistent podporuje 

uživatele a pomáhá mu při naplňování běžných 

životních potřeb a úkolů. Služba je zajišťována 

formou pomoci při zvládání běžných úkonů péče o 

vlastní osobu, pomoci při osobní hygieně, pomoci 

při zajištění stravy, při zajištění chodu domácnosti, 

formou výchovných, vzdělávacích a aktivizačních 

činností, zprostředkováním kontaktu se 

společenským prostředím a pomoci při uplatňování 

práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

Osobní asistence poskytuje sociální služby 

uživatelům na základě uzavřené smlouvy a osobního 

individuálního plánování. 

V rámci služby osobní asistence byla v roce 2012 

pořádána řada akcí v rámci fakultativních činností. 

Plavba na raftech po řece Moravě 

historickou Olomoucí spojená s prohlídkou 

Smetanových sadů sklidila jako každoročně velký 

úspěch u všech uživatelů. „Klubíčko přátelství“ bylo 

opět pořádáno ve spolupráci s fotbalovým klubem 

Kozlovice a akce se zúčastnilo 130 uživatelů 

z různých sociálních zařízení v rámci Olomouckého 

kraje. V roce 2012 se konal již 12. ročník tradičního 

letního integrovaného tábora v Čekyni, který byl 

spoluorganizován s Odborovým sdružením 

železničářů za podpory řady sponzorů. Tábor 

na téma „Znamení zvěrokruhu“ se konal pod záštitou 

senátora a primátora města Přerova Ing. Jiřího 

Lajtocha. 

 
 

Osobní asistence je zajišťována 3 osobními 

asistenty. Velký zájem o poskytování služby OA, je 

především z řad seniorů, kteří často kombinují 

využívání pečovatelské služby a osobní asistence, 

bohužel nemůže být s ohledem na malou kapacitu 

zaměstnanců plně uspokojen.    

Sociální poradenství zajišťuje základní a odborné 

sociální poradenství. Základní poradenství 

poskytuje osobám se zdravotním postižením 

potřebné informace přispívající k řešení jejich 

nepříznivé sociální situace. Odborné sociální 

poradenství (OSP) je poskytováno osobám se 

zdravotním postižením s ohledem na jejich 

individuální potřeby a zajišťuje zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, sociálně 

terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 
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Služby poradenství využívají osoby se zdravotním 

postižením, ale i jejich zákonní zástupci, 

opatrovníci, rodinní příslušníci, zástupci organizací i 

jednotlivci poskytující služby zdravotně postiženým.  

Součástí odborného sociálního poradenství je 

zapůjčování kompenzačních pomůcek. Sociální 

poradenství je poskytováno bezplatně, půjčovné za 

kompenzační pomůcky se poskytuje za stanovenou a 

schválenou úhradu Radou města Přerova. V roce 

2012 půjčovnu kompenzačních pomůcek využili jak 

samotní uživatelé služeb, tak také uživatelé z řad 

veřejnosti.  

V roce 2012 byla v zařízení Denní pobyt provedena 

řada oprav a ostatních činností souvisejících se 

zabezpečením provozu.  

- oprava části oplocení areálu 

- výměna vnitřních okenních parapetů 

- úprava části vnitřních prostor pro denní 

stacionář  

- dovybavení teras výsuvnými roletami 

 

Středisko správa 

 

Zajišťuje provozně technický a ekonomický servis 

celé organizaci. Koordinuje činnosti jednotlivých 

středisek, kontroluje hospodaření s energiemi, 

odpady a uzavírá smlouvy. Dále údržbu a opravy, 

revize, technické prohlídky objektů, zařízení a 

veškeré techniky. Nakupuje osobní a ochranné 

pracovní pomůcky.  Provádí komplexní účetní, 

mzdovou a personální agendu celé organizace, 

spisovou a skartační činnost. Vede evidenci majetku, 

provádí fyzickou i dokladovou inventarizaci atd.  

 

 

Závěr 

 

Činnost organizace je velmi různorodá. Zahrnuje 

v sobě jak práci v terénu, tak servis vnitřních služeb 

pro poskytování ošetřovatelské a sociální péče. 

Cílovou skupinou jsou především senioři, ale také 

děti od 18 měsíců věku a dále osoby s různými typy 

zdravotního postižení. Široký záběr organizace 

vyžaduje vysoké nároky na řízení a provoz. 

Uvedené, pozitivně hodnocené akce, jsou jenom 

částí dobře, kvalitně a plánovitě fungujícího celku. 

Uvádíme některé ze servisních služeb:    

- komplexní oprava části oplocení, vybudování 

venkovního skladu hraček, revitalizace zahrady 

s opravou chodníků, pískovišť, pergoly a herních 

prvků ve středisku městské jesle 

- oprava části oplocení areálu, výměna vnitřních 

okenních parapetů a příprava prostor pro denní 

stacionář ve středisku denní pobyt 

- středisko domov pro seniory bylo vybaveno 

novou velkokapacitní pračkou a byl modernizován 

systém pacient - sestra dovybavením mobilními 

pagery 

Pro zabezpečení provozu byla vyhlášena veřejná 

zakázka s objemem plnění nad 100 000,- Kč (bez 

DPH) na zajištění celodenní stravy, provoz bufetu a 

dodávku obědů (DS a DP), dále byly realizovány 

veřejné zakázky malého rozsahu na výše uvedené 

akce středisek SSMP. 

 

 

 

Výsledek hospodaření  

 

V oblasti vedení účetnictví byl rok 2012 rokem 

velkých změn. Pro potřeby plnění závazků České 

republiky vůči Evropské unii patříme mezi vybrané 

účetní jednotky, které mají povinnost předkládat 

účetní záznamy pro účely monitorování a řízení 

veřejných financí ve formalizované dávce PAP 

(pomocný analytický přehled). Ve své podstatě 

organizace provádí dvojí účetnictví. Účetnictví 

podle národního standardu a účetnictví pro potřeby 

sestavení účetních záznamů v PAPu. Hospodaření 

Sociálních služeb města Přerova, p. o. v roce 2012 

probíhalo v souladu se schváleným plánem. Náklady 

na provoz byly hrazeny z plateb od uživatelů 

sociálních služeb, ze schválených výnosů vybraných 

místních vládních institucí z transferů a darů.   

 

 

 

 

Hlavní činnost: 

Hospodaření organizace z hlavní činnosti za rok 

2012 skončilo s výsledkem hospodaření 0,00 Kč.   

 

 

 

Doplňková činnost: 

Organizace v roce 2012 o doplňkové činnosti 

neúčtovala.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávu podala:    Bc. Jana Žouželková 

                             ředitelka organizace 

 

 


