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SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ SKUPINY LIDÉ V KRIZI A NOUZI 

komunitního plánování sociálních služeb  

v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko 
 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 

 Systém soc. bydlení 

 Síť sociálních služeb, vazby mezi pracovníky sociálních služeb a schopnost 
spolupráce, vzájemná informovanost, sanované služby i poskytovateli 
mimo ORP VM 

 Kvalitní soc. služby, lidé v sociálních službách – zkušený, odborný, 
motivovaný personál, např. expertka na finanční gramotnost a dluhové 
poradenství bydlí ve VM 

 Výkon soc. práce na OSV MěÚ 

 Komunitní plánování – zapojení aktérů i mimo poskytovatele soc. služeb – 
Policie, dalších organizací, zastání ve vedení města (paní místostarostka), 
postupné zapojování dalších obcí MVM-K, zájem o své občany, zapojování 
obcí – zajímají se, zapojují, přispívají 

 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 

 Přibývá zdevastovaných bezdomovců – absence zařízení pro extrémní 
případy, stárnutí populace 

 Lidé, kteří objektivně potřebují pobytovou službu odmítají nastoupit – 
malá spolupráce sociálních pracovníků (SP) obcí a SP pobytových služeb 
při motivaci lidí ve skupině lidé v krizi a nouzi před nástupem do 
pobytové služby 

 Nízká vzdělanost v romské menšině, vzdělání nepatří mezi priority Romů, 
absence předškolní výchovy u romských dětí 
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 Tolerance společnosti vůči alkoholu, latentní alkoholismus seniorů 

 Nedostatečné kapacity dostupného bydlení, nemáme možnost 
přizpůsobovat nabídku bydlení potřebné míře podpory 

 

 

PŘÍLEŽITOSTI 
 

 Reforma péče o duševní zdraví 

 Case management – zavedení a posílení, např. společná setkání SP obcí a 
SP pobytových služeb v rámci hledání řešení pro lidi v krizi a nouzi 

 Provázanost KPSS na další strategie města 

 Aktuální projekt KPSS (nové podněty) 

 Vnější zdroje – MAS, projektový tým MěÚ, odborníci na mikroregionu, 
čerpání podpory na projekty zaměřené na důležitá témata, např. 
menšiny, preventivní programy, zájmové vzdělávání apod. 

 

 

HROZBY 
 

 Nárůst nezařaditelných klientů s kumulací problémů (duální problémy), 
nediagnostikovaní psychotici mezi bezdomovci bez náhledu na svou 
situaci 

 Přes legislativní změny zůstávají lidé v dluhové pasti – dopad na růst 
počtu seniorů bez příjmu a na počet lidí bez domova, chudoba 

 Přetrvávající nízká vzdělanost, malá finanční gramotnost 

 Podceňování dopadů užívání lehkých drog – především dopad na sociální 
situaci lidí – vzorec chování 

 Obchod s chudobou – drahé bydlení pro ohrožené osoby 
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