SWOT analýza pracovní skupiny děti, mládež a rodiny s dětmi – aktualizována 19. září 2013
SILNÉ STRÁNKY
• tradice i rozvíjející se nové sociální a navazující služby, které jsou
poskytovány pro danou cílovou skupinu. (Charita; AD Petrklíč, ops.; SAS;
TULIP; AKROPOLIS, Poradenské centrum, Intervenční centurm)
• 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
• dostatečné kulturní a sportovní vyžití
• dlouhá doba pobytu na rodičovské dovolené
• nadační financování služeb (lokální nadace)
• zkušenosti poskytovatelů s financováním z EU
• spolupráce mezi poskytovateli a návaznost služeb
• podpora pěstounských rodin (Akropolis)
• startovací byty v obcích regionu Bílovících
• zvyšování kapacitay miniškolek
• zvyšování zájmu obcí o problematiku slaďování práce a rodiny
• roste síť podporovatelů sociálních služeb

SLABÉ STRÁNKY
• volnočasové sociální služby jsou převážně v centru
• 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
(volnočasové centrum, poradenské centrum pro prevenci sociálního
vyloučení těchto dětí).
• 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 preventivních programů na školách, které by nahrazovaly
pasivní poskytování informací umístěných na nástěnkách
• možnost dalšího zlepšení spolupráce mezi službami navzájem v rámci
případových studií v návaznosti na již fungující dobrou komunikační
propojenost
• 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 a na vzdělávání pracovníků
• nedostatečný důraz na řešení problematiky poruchy autistického
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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
• zvyšující se počet členů cílové skupiny dle demografické křivky a
společenských trendů (rozvody, patologie rodiny, mládeže, sociální vyloučení
z důvodu nezaměstnanosti) – sociální služby budou žádány
• 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
•

spektra
• chybí prostor a mediátor při asistovaném styku
• nedostatečná podpora začlenění osob po rodičovské dovolené na trh
práce
• nedořešená metodika k zákonu o sociálně právní ochraně dětí
• nekompetentnost kontrol ze Zlínského kraje
HROZBY – dopracovat na dalším setkání
• změna legislativy v oblasti SSP, HN (státní sociální podpory a hmotné
nouze), zákoníku práce, což může zapříčinit nejen nárůst žadatelů o služby,
ale také znesnadnění řešení problémů v těchto oblastech.
• 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
• nárůst konkurence v boji o finance
• transformace ústavní výchovy
• pozastavení IP Zlínského kraje
• neudržitelnost projektů
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