Pracovní skupina SPRSS na Uherskohradišťsku
„DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY S DĚTMI“

ZÁPIS SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 04/2011
Místo setkání: v prostorách o.s. Akropolis

Datum: 30. června 2011

PROGRAM
1. Přivítání, prezence
2. SWOT analýza cílové skupiny
3. Termíny a obsah příštího setkání
ad. 1 Přivítání, prezence
Dne 30. června 2011 přivítal Lubomír Náplava členy pracovní skupiny s názvem „Děti,
mládež a rodiny s dětmi“ na čtvrtém jednání. Setkání proběhlo v prostorách o.s. Akropolis. L.
Náplava představil program čtvrtého jednání a rozdal členům pracovní skupiny pracovní
materiály a SWOT analýzy připravené k dokončení.
ad. 2 SWOT analýza cílové skupiny
J. Zdražil zrekapituloval aktuální stav práce na SWOT analýze cílové skupiny a připomněl
oblasti, které již pracovní skupina dokončila. Členové pracovní skupiny se na tomto setkání
tedy věnovali zbývajícím oblastem a dokončili priorizaci jednotlivých vyjádření a tím celou
SWOT analýzu. V příloze č. 1 je výsledek práce pracovní skupiny, SWOT analýza
s vyznačenými prioritami v jednotlivých oblastech.
ad. 3 Termíny a obsah příštího setkání
Do termínu dalšího setkání obdrží členové pracovní skupiny prostřednictvím e-mailu
dokument s první částí připravovaného plánu sociálních služeb na Uherskohradišťsku, který
bude obsahovat výsledky z analytické části celého procesu (výsledky analýz a SWOT
analýza). Na dalším setkání pracovní skupiny se již budeme věnovat strategické části a to
konkrétním opatřením, vizím, cílům a projektům pro řešení slabých stránek naší cílové
skupiny.
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další setkání pracovní skupiny:
22.9. 2011, v prostorách o.s. Akropolis

Zapsal:
Ověřila:
Dne:

Mgr. Lubomír Náplava, manažer projektu
Kamila Nekolová, DiS., členka pracovní skupiny
8. července 2011
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Příloha č. 1: SWOT analýza
SILNÉ STRÁNKY

· Odbornost, tradice i rozvíjející se nové sociální služby, které
jsou poskytovány pro danou cílovou skupinu
· odbornost poskytovaných sociálních služeb.
· dostupnost služeb v regionu - místní i časová (zajištěná dopravní infrastruktura
pro snadné využití sociálních služeb pro občany regionu Uherskohradišťska)
· SVP – středisko výchovné péče na vysoké úrovni poskytující poradenství
v různorodých oblastech a především s následnou návazností na jiné služby
· široká a bohatá nabídka vzdělávacích kurzů pro sociální pracovníky.
· dostatek lidských zdrojů v regionu v závislosti na studijní obor sociální pedagogika
na UTB ve Zlíně

· dobrá spolupráce s městem, vstřícnost, KPSS, spolupráce
mezi poskytovateli
· dostatečné kulturní a sportovní vyžití
· dlouhá doba pobytu na rodičovské dovolené

· nadační financování služeb (lokální nadace)
· zkušenosti poskytovatelů s financování z EU
· podpora pěstounských rodin (Akropolis)

SLABÉ STRÁNKY
· volnočasové aktivity pro cílovou skupinu jsou převážně v UH
· většina sociálních služeb je vázána na aktivní finanční účast uživatelů
· špatná informovanost veřejnosti o sociálních službách jak ze strany obecné
informovanosti o existenci, tak o jejich činnostech.
· v regionu chybí jakákoliv služba pro skupinu nadaných dětí a jejich rodiče
· chybí návazné služby pro podporu samostatnosti bývalých

uživatelů sociálních služeb naší cílové skupiny jako jsou
chráněná bydlení, domy na půl cesty, startovací byty
· není bytová podpora mladých rodin bez patologie, které nedosahují na podmínky
udělení sociálního bytu, a zároveň nejsou schopni zajistit si bydlení v tržním prostředí,
sloužící jako prevence sociálního vyloučení
· nedostatečné pokrytí regionu sociální službou bezplatného

poradenství týkající se široké sociální problematiky (kromě
Občanské poradny, kde je pouze jeden pracovník), především
však právní poradenství, které je navázáno téměř na všechny
oblasti intervenčního řešení problémů cílové skupiny
· nedostatek komplexních preventivních programů – návaznost
primární a sekundární prevence
· ve vzdělávání sociálních pracovníků nejsou všechny kurzy kvalitní, využitelné
v praxi, často jsou povrchní a často opakující základní znalosti
· nedostatečná podpora sociálních služeb ze strany města, např. nejen dotačními
prostředky, ale především jinými benefitními prostředky jako je např. pronájem prostor
· nedostatečná specializace při studiu na vysokých školách a stále nízká
propojenost VŠ s praxí
· centralizace služeb v UH
· nedostatek financí na služby
· nikdo neřeší poruchy autistického spektra
· chybí prostor a mediátor při asistovaném styku
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PŘÍLEŽITOSTI

možnost čerpání financí z fondů EU
změna zákona o rodině a SPOD s možností připomínkování ze
strany odborníků na danou problematiku
·
·

· na základě zvýšení informovanosti možnost zvýšení získání financí ze
soukromého sektoru
· zvýšená motivace ke zkvalitnění a vylepšování činností,

kreativitě v poskytování sociální služby jako reakce na provádění
inspekce standardů kvality
· transformace ústavní výchovy
· možnost dalšího zlepšení

spolupráce mezi službami navzájem
v rámci případových studií v návaznosti na již fungující dobrou
komunikační propojenost

HROZBY
· zrušení sociální práce na úrovni místní samosprávy
· zrušení služeb na základě nedostatků financí na sociální oblast z prostředků
města
· zrušení či vznik sociální služeb na základě nekvalitně provedeného výzkumného
šetření
· narůstající administrativa na úkor praktického poskytování

sociálních služeb bez nárůstu finančních prostředků
· nárůst konkurence v boji o finance
· transformace ústavní výchovy
· pozastavení IP Zlínského kraje
· neudržitelnost projektů, zastavení IP Zlínského kraje
· zvyšující se počet členů cílové skupiny dle demografické

křivky a společenských trendů (rozvody, patologie rodiny,
mládeže, sociální vyloučení z důvodu
nezaměstnanosti) , nedostatek kapacit služeb
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