SWOT analýza stávajícího systému sociálních a návazných služeb na Kralovicku
pro rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením
SILNÉ STRÁNKY
 Do regionu dojíždí za klienty poskytovatelé
terénních sociálních služeb s rozšířenou působností
 V regionu působí organizace Člověk v tísni v oblasti
dluhů a realizace vzdělávacích seminářů
 Dostupnost materiální pomoci (zejm. potravinová
pomoc) pro osoby s nízkými příjmy
 Na ORP a POÚ jsou aktivní sociální pracovníci se
znalostí problematiky
 Obce jsou schopné svépomocně řešit problémy a
některé obtížné životní situace občanů vlastními
silami (osoby s dluhy, krizové bydlení, mimořádné
události)
 Využití veřejně prospěšných prací ze strany obcí při
zaměstnání osob
 V regionu se nenachází sociálně vyloučená lokalita
 Vzrůstá počet úvazků asistentů pedagoga
v mateřských a základních školách
 Školy zajišťují volnočasové aktivity pro děti (kroužky)
 V regionu existují organizace, spolky a volnočasová
sdružení zabývající se aktivitami pro děti (Pro Radost
Pláně, Radovánek, Regionální muzeum Nečtiny,
knihovny, hasiči aj.)
 Obce realizují, často ve spolupráci s místními spolky,
jednorázové komunitní akce pro své občany

SLABÉ STRÁNKY
 Absence místních sociálních služeb pro cílovou
skupinu – horší dostupnost terénních sociálních
služeb, které do regionu dojíždějí, z důvodu
personálního zajištění, snížená dostupnost služeb
fungujících mimo region (např. v Plzni aj.) pro
obyvatele regionu z důvodu složité dopravy, časové
náročnosti aj.
 S největší pravděpodobností nedostatečná znalost
dostupnosti poradenských služeb – pro rodiny
(záškoláctví dětí, rozvody, rodinné spory aj.) a
v oblasti dluhů (vč. nedostatečné kapacity
dluhového poradenství)
 Chybí terénní sociální služba pro osoby závislé na
návykových látkách
 Nedostatek kapacit služeb pro řešení situací bytové
nouze občanů regionu – azylové domy, domy na půl
cesty
 Chybí dostupné bydlení napříč cílovými skupinami
(zejm. pro lidi v nouzi, nízkopříjmové a sociálně
slabé obyvatele, seniory, pro lidi se sníženou
schopností sebeobsluhy aj.)
 Potřeba krizového bytu i pro jiné situace náhlé ztráty
bydlení občanů než jen způsobené např. požárem
(pro matky s dětmi z důvodu domácího násilí apod.)
 Chybí bydlení/služba pro osoby s minimálními příjmy
a současně se sníženou schopností sebeobsluhy (za
účelem dožití)
 Existence lokalit s bydlením „na špatné adrese“
 V regionu je nedostatek lékařů – potřeba posílení
kapacit praktických lékařů a absence odborných
lékařů, např. z oboru psychiatrie, psychologie,
speciálně dětský psycholog
 Na Manětínsku chybí bezpečné místo
(nízkoprahové) pro starší děti (cca 14, 15 let), které
nenavštěvují běžnou nabídku volnočasových aktivit,
kde by se mohly potkávat se zajištěným
doprovodem (např. filmový klub apod.)
 Chybějící návazné služby v souvislosti se
zaměstnaností – mateřské školy s provozem do 17 h.
 Nedostatečná dopravní obslužnost některých
menších a okrajových obcí (snížená dostupnost
zaměstnání, služeb poradenství, školní docházky
atd.), návaznost spojů – problematická dostupnost
center se službami (úřady, poradny, školy atd.)
 Nedostatečné pokrytí signálu pro online komunikaci
v regionu (problémy v online výuce, finanční
dostupnost pro rodiče, homeoffice a další dopady)
 Občané nejsou příliš informováni o nabídce
sociálních služeb

PŘÍLEŽITOSTI
 Ze strany terénních poskytovatelů služeb s
rozšířenou působností je zájem rozvíjet sociální
služby v regionu (ambulantně, terénně)
 Rozvoj aktivit pro děti a mládež (vč. vzdělávacích
programů) ze strany spolků a neformálních skupin
v obcích
 Dlouhodobá realizace procesu komunitního
plánování sociálních služeb v regionu
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OHROŽENÍ
 Periferní poloha území v rámci Plzeňského kraje –
nedostatek pracovních příležitostí (chybí větší
zaměstnavatelé), vylidňování některých menších a
okrajových obcí regionu, nedostatečná občanská
vybavenost malých obcí (obchody a služby)
 Mimořádné události (situace spojená s epidemií
Covid-19 atp.) a jejich dopady (potencionální nárůst
dluhové problematiky, nezaměstnanosti, problémů
v rodinách, psychické problémy, sociální izolace aj.)
 Nezajištění dostupného bydlení z důvodu malého
bytového fondu obcí v regionu (772 bytů)
 Zvyšující se počet žáků se zdravotním postižením
v běžných třídách základních škol a počet žáků se
závažnými vývojovými poruchami učení i chování
 Nárůst počtu klientů i kontaktů kurátora pro dospělé
 Větší podíl nezaměstnaných oproti průměru
Plzeňského kraje
 Neochota některých obcí ke spolufinancování
sociálních služeb
 Nenastavení dlouhodobých priorit Plzeňského kraje
v rozvoji sociálních služeb do budoucna (v časovém
horizontu např. 5 let) a s tím související
nedostatečná finanční podpora služeb

