SWOT analýza pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením – aktualizovaná 19.9.2013
SILNÉ STRÁNKY
• dostatečné zastoupení sociálních služeb – s výjimkou denního centra
• personální zajištění (dostatečná odbornost, vzdělání, dostatek
pracovníků)
• zlepšující se dostatečná informovanost cílové skupiny
• zajištění financování z ESF
• snazší dostupnost služeb pro cílovou skupinu
• spolupráce mezi poskytovateli navzájem a sociálním odborem
• vzdělávání uživatelek Azylového domu pro ženy a matky s dětmi
Petrklíč ve spolupráci s dalšími organizacemi
• pracovníci sociálního odboru mají větší kapacity pro přímou sociální
práci

PŘÍLEŽITOSTI
• možnost vzdělávání, aktivizace klientů sloučení zdravotních a sociálních
služeb pod MPSV
• Příležitosti, které s sebou nese financování z ESF – vzdělávání
pracovníků, větší nabídka možností pro klienty nedostatek rezidenčních
zařízení
• široká nabídka kurzů a podpůrných programů s příležitostí uplatnění na
trhu práce, fin. gramotnosti apod.

SLABÉ STRÁNKY
• absence nízkoprahového denního centra pro osoby ohrožené soc.
vyloučením
• potřebnost noclehárny
• nedostupnost hygierny
• chybí seďárna
• zvyšování počtu klientů
• přeplněnost ABC a Azylového domu Sv. Vincence
• malá kapacita azylových zařízení (pořadníky)
• nedostatečná kontrolní činnost, zneužití nebo obcházení soc. systému ze
strany uživatelů – systém podporuje závislost na sociálních dávkách –
nemotivuje je k dalšímu posunu – změně životního stylu
• nemožnost prokázat porušování, resp. Obcházení zákona při vyplácení
soc. dávek (např. práce „načerno“ apod.)
• bezpříjmoví a nízkopříjmoví senioři v azylovém domě a další osoby
z cílové skupiny (psychické nemoci, schizofrenie), kteří jsou neumístitelní
• nedostatek sociálního bydlení – především v souvislosti s
ubytováním žen
• špatný technický stav buněk Azylového bydlení Cusanus (dočasná
stavba, propadají se podlahy, zatéká, vysoké provozní náklady)
• nedostatek pracovníků vyplývajíc z nižších dotací
• nestabilita financování sociálních služeb – snižování financování
• není víceleté financování
HROZBY
• časová limitovanost čerpání dotací
• riziko vzniku nebo prohloubení závislosti na soc. systému
• sociální reforma
• změna financování sociálních služeb z MPSV na kraje
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• analýza zájmů osob ohrožených soc. vyloučením
• průzkum, kolik osob by využilo seďárna
• hygiena v rámci záchodků
• nová budova Cusanus včetně denního centra, zajištění hygieny
včetně odparazitování
• spolupráce se stážisty z UTB (Charáč)
• rekonstrukce azylového domu – využití k hygieně
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