Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Černošice
Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006552

SWOT analýza
SILNÉ STRÁNKY








komunitní život ve většině obcí funguje
existence vysokého počtu subjektů
nabízející volnočasové aktivity (MC, spolky,
kluby)
ochota obcí ke spolupráci
dostupnost a provázanost s hlavním
městem Praha
ekonomicky silnější obyvatelstvo (nízká
míra nezaměstnanosti, vyšší příjmy)
vysoká míra vzdělanosti obyvatelstva

SLABÉ STRÁNKY















HROZBY

PŘÍLEŽITOSTI










zlepšení informovanosti o sociálních
službách, hlavně v malých obcích
zapojení uživatelů služeb do komunitního
plánování
spolupráce mezi poskytovateli služeb a
úřady obcí
zvyšování kapacit školních zařízení
rozšiřování nabídky sociálních služeb
propagace neziskových organizací
asistenční služby k dětem a zdravotně
postiženým
dobrovolnictví
rozvoj dopravy v podobě „seniortaxi“

neexistence přirozeného centra regionu
velká vyjížďka za prací, vzděláním i zábavou mimo
ORP (především do Prahy)
obytné lokality odtržené od sídel bez veřejné
infrastruktury
nedostatek pracovních příležitostí v místě
malá informovanost obcí i obyvatel
malá spolupráce mezi obcemi, poskytovateli služeb,
občany a sociálním odborem
obce nevlastní sociální byty ani jiné nemovitosti
neexistence azylového domu a domu na půli cesty
neexistence Komise SPOD
nedostatečná kapacita předškolních zařízení a
základních škol
málo příležitostí pro trávení volnočasových aktivit
mládeže v místě bydliště, tráví čas v Praze
špatná dopravní obslužnost mezi obcemi, až na
výjimky absence dopravy v podobě „seniortaxi“
(funguje pouze doprava pro držitele průkazu ZTP či
ZTP/P v 1. pásmu PID, senior taxi v hrstce obcí)
vyšší kriminalita












stárnutí populace a nepřipravenost území na tuto
demografickou situaci (nárůst počtu osob ve věku
80 a více let = zvýšený nárok na sociální a zdravotní
služby)
změna života na vesnici – z obcí se stávají města
neochota mladší generace postarat se o své starší
příbuzné – rozpad vícegeneračního soužití rodiny
obce jako místa na přespání; absence přirozených
sousedských vztahů (sousedská výpomoc), hrozba
osamělých seniorů bez zájmu okolí o jejich osud
nesystémová a nestabilní finanční podpora
poskytovatelům
špatně pochopená konkurence mezi poskytovateli
blízkost Prahy
vysoké nasazení pracovníků – nedostatečné
ohodnocení – jak finanční, tak i společenské

