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SWOT ANALÝZA MANAŽERSKÉHO TÝMU 

komunitního plánování sociálních služeb  

v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko 
 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 

 Rozsáhlá škála sítě služeb, jejich provázanost a kvalita; v mikroregionu 
pokrytí téměř všemi druhy soc. služeb; poskytovatelé jsou ochotní 
reagovat na měnící se potřeby a transformovat se; silní, zkušení, stabilní 
poskytovatelé; dobří partneři města 

 Systém kofinancování; podpora ze strany obcí; kvalitní fungující 
Mikroregion a lidé v něm; ochota obcí podílet se na společných 
projektech 

 Fungující kontinuální komunitní plánování, SPRSS není nárazový 

 Založena pracovní komise pro odstraňování bariér 

 Dostupné zdravotní služby – nemocnice 

 Fungující dobrovolnictví 
 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 

 Nedostatečné kapacity pobytových a terénních sociálních služeb pro 
seniory a osoby s duševním onemocněním; chybějící služby; chybějící 
zdravotně-sociální lůžka v nemocnici a v celém MVM-K 

 Složitý systém financování sociálních služeb; rozdíl v platech mezi soc. 
službami podle zřizovatele 

 Stárnutí personálu v soc. službách, malá ochota pracovat v soc. službách, 
nedostatečné kapacity personálu poskytovatelů sociálních služeb 
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 Chybí dostupné bydlení, chybějící možnosti bydlení pro duševně 
nemocné a další cílové skupiny, nedostatečná kapacita seniorského 
bydlení 

 Chybějící zdravotní služby – neurolog, zubní lékař, psychiatři, 
psychiatrické sestry, dětští psychiatři, geriatrická ambulance, návštěvy 
domácích lékařů v domácím prostředí; stárnutí praktických lékařů, 

 Nejednotný přístup aktérů k řešení obtížných sociálních případů, 
nedostatek multidisciplinární spolupráce 

 Bariéry ve veřejném prostoru pro všechny cílové skupiny, včetně dopravy 
 

 

PŘÍLEŽITOSTI 
 

 Aktuální projekt tvorby nového SPRSS – aplikace výstupů do praxe, 
akceptace SPRSS Zlínským krajem 

 Schválení zákona o soc. službách (nebude nucená správa, změní se 
financování – mzdové náklady z MPSV, provozní náklady z územně 
správních celků) 

 Zapojení zbývajících 4 obcí do financování SSL v rámci mikroregionu 
(Mikulůvka, Oznice, Podolí, Kladeruby) 

 Lepší prezentace soc. služeb 

 Investoři do bydlení  

 Spolupráce se sousedními regiony (včetně Hranicka, Novojíčínska) 

 Zapojení do probíhající reformy péče o duševní zdraví, přesahy péče o 
duševní zdraví do všech cílových skupin, možnost propojení SPRSS s 
regionálním plánem sítí služeb péče o duševní zdraví 

 Přebudování MěÚ na Zašovské pro sociální, zdrav. a pobytové služby 

 Zlepšení dálkové komunikace se státními organizacemi (nejen v krizových 
obdobích): Úřad práce, Policie ČR, Okresní soud. Problém se týká i 
mateřských škol 

 

 

HROZBY 
 

 Zhoršující se sociodemografická situace – stárnutí populace – významný 
dopad v našem regionu, zvyšující se počet neúplných rodin, ... 

 Systém financování soc. služeb v ČR – složitý, nejistý, nepružný v čase 
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 Nedostatek personálu, nízké společenské a finanční ocenění pracovníků v 
SSL, konkurence jiných zaměstnavatelů 

 Vysoký počet ubytoven a vysoký počet zahraničních dělníků 

 Změny životního stylu – morální rozpad společnosti, nárůst pasivního 
způsobu života, velmi se mění cílová skupina mladých dospělých, odchází 
mladá generace z regionu, nízká finanční gramotnost X konzumní způsob 
života 

 Pandemie 
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