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Název projektu: Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb 

v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko 

Reg.č.projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015192 

 

 

SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ SKUPINY SENIOŘI 

komunitního plánování sociálních služeb  

v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko 
 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 

 Široké spektrum sociálních a zdravotních služeb 

 Výborná spolupráce město, sociální odbor – poskytovatelé 

 Dostupná zdravotní péče (máme nemocnici) 

 Dobrovolnické centrum 

 Služby a komunikace zaměřená na seniory – SOS senior (Městská policie), 
dostupná tísňová péče (patří i do slabých stránek), Seniorská obálka (VM 
i obce), dotované obědy (v některých obcích) 

 Příroda – využití pro volný čas 

 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 

 Nedostatečné kapacity terénních a pobytových služeb 

 Chybí zdravotně-sociální lůžka 

 Chybí kapacity pro lidi bez domova a lidi se závislostmi, kteří již nejsou 
schopni postarat se o sebe (lidé se závislostmi, bez příjmu, nedobrým 
životním stylem …) 

 Nejistota financování soc. služeb (dlouhodobě, financování se řeší z roku 
na rok), složitý systém financování soc. služeb 

 Nedostatek lékařů specialistů – psychiatři, zubaři, neurologové …, 
nedostatečný raný záchyt diagnostiky demence (nedostatečné kapacity 
pro diagnózu demence) 
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 Lidé se nezajímají o možnosti zdravotnické a sociální péče, dokud nemají 
problém 

 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

 

 Zapojení rodiny do péče, větší podpora pečujících osob (rodin) – Poradna 
pro pečující, půjčovna kompenzačních pomůcek, spolupráce město-
nemocnice-Diakonie-místní skupina Českého červeného kříže, posílení 
edukace, propagace, osvěty 

 Rozvoj bydlení pro seniory – rozvoj KODUS (komunitní bydlení pro 
seniory), seniorské bydlení na J.K. Tyla a Tolstého (lokality s vyšším 
počtem seniorů – možnost soustředit služby pro ně), soukromí investoři, 
kteří chtějí investovat do seniorského bydlení 

 Zlepšení dostupnosti pečovatelské služby v domě pro seniory 

 Rozvíjející se sektor služeb zaměřených na seniory 

 Zapojení dobrovolníků v domácnostech seniorů 

 Nový způsob evidence zájemců o péči v pobytových službách 

 

 

HROZBY 

 

 Demografický vývoj, který se nebere vážně, zvyšující se počet 
osamocených seniorů – děti se stěhují daleko 

 Narůstá počet důchodců s nízkými příjmy – roste počet klientů 
nemajících na služby a živobytí, rostoucí skupiny seniorů bez nároku na 
výplatu důchodu 

 Častější rozpad rodin, mj. děti se nezvládají starat o rodiče na vícero 
adresách (u rozvedených prarodičů až na 4 adresách), morální rozklad 
společnosti, negativní vývoj žebříčku hodnot, klesající soudržnost rodin 

 Nedostatečná provazba zdravotních a sociálních služeb 

 Neprovázanost potřeb seniorů s rozvojem sociálních služeb 

 Složitý systém financování soc. služeb obecně (zdroje, podíly …), hrozba 
zhroucení financování soc. služeb, nevyužití příspěvku na péči ve 
prospěch klienta (peníze skončí v rodině, místo nákupu služby) 
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