SWOT analýzy procesu Komunitního plánování sociálních
služeb na Kyjovsku 24. 6. 2015 (podklad pro tvorbu
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku pro
období 2016-2017)
I. Oblast péče a podpory - osoby a rodiny ohrožené, rizikové, v
problémech a krizi


SILNÉ STRÁNKY


Existence širokého spektra dostupných sociálních a návazných služeb



Ochota poskytovatelů spolupracovat v rámci procesu optimalizace sítě sociálních
služeb (nejen v rámci ORP Kyjov, ale také celého okresu Hodonín)



Dobrá spolupráce Odboru sociálních věcí Městského úřadu Kyjov a poskytovatelů
sociálních služeb





Profesionalita a pracovní nasazení poskytovatelů sociálních a návazných služeb

SLABÉ STRÁNKY


Vzájemná neznalost organizací poskytujících sociální a návazné služby na
Kyjovsku





Obavy a neochota ke spolupráci mezi poskytovateli sociálních služeb

PŘÍLEŽITOSTI


Rozvoj sociálních služeb v souladu s rozvojovými záměry Jihomoravského kraje
pro dané období





Rozvoj sociálních služeb do okolních regionů

HROZBY


Vytváření nezdravého konkurenčního prostředí a nejednotnost informací ze
strany odpovědných institucí



Nezařazení sociální služby do minimální sítě sociálních služeb



Nedostatečné finanční zdroje pro návazné služby (např. Dobrovolnické centrum,
Centrum pro rodinu)



Občanská poradna Charity Kyjov – nenaplnění povinně navýšené kapacity služby

II. oblast podpory a péče – senioři a osoby se zdravotním postižením


SILNÉ STRÁNKY



Zvyšování odbornosti pracovníků v sociálních službách
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Individuální přístup ke klientům



Spolupráce samosprávných celků s poskytovateli



Spolupráce mezi poskytovateli v rámci služeb



Spolupráce s obcemi a jejich finanční spoluúčast



Stouplo procento uživatelů, kteří zůstávají v domácím prostředí



SLABÉ STRÁNKY



Chybí ve službách odborné profese (např. psychiatr, psycholog, logoped pro
dospělé)



Chybí metodická podpora kraje



PŘÍLEŽITOSTI



Chybí návazné služby pro klienty, kteří odchází ze služby



Spolupráce mezi organizacemi – předávání si klienta, popř. nově zjištěných
informací



Evropské projekty



OHROŽENÍ



Nedostatek peněz z důvodu ponížení dotací



Nekoncepčnost systému požadavků a sdělování informací z kraje



Nejsou dána pevná pravidla finančního vykazování

III. oblast podpory a péče - Osoby s duševním onemocněním a
mentálním postižením
 SILNÉ STRÁNKY


Spolupráce (sociálních služeb, jednotlivých obcí s rozšířenou působností (dále jen
ORP)) v procesu optimalizace sociálních služeb.



Angažovanost pro potřeby cílové skupiny.



Denní stacionář pro osoby s duševním onemocněním – a to i s duální diagnózou
(např. lidé s duševním onemocněním a mentálním postižením).



Inovativní služba sociálně-psychiatrické centrum Fénix o. p. s., které funguje jako
centrum duševního zdraví (díky fungování centra dochází k ušetření na lécích,
méně hospitalizacím, k udržení osob s duševním onemocněním v přirozeném
prostředí, je preferována ambulantní péče).
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Chráněné bydlení Domova Horizont, p. o. (přispívající k začleňování lidí s
mentálním postižením do společnosti).



Rozšíření centra služeb pro seniory, p. o. (domov se zvláštním režimem a nová
odlehčovací služba).



Nově vzniklé dobrovolnické centrum.



Zájem o dobrovolnictví v regionu.



SLABÉ STRÁNKY



Chybějící návaznost služeb.



Chybějící odborníci.



Chybí angažovanost v politice.



V JMK chybí koncepce.



Chybějící spolupráce služeb v ORP Kyjov.



Chybí odlehčovací služba pro lidi s mentálním postižením.



HROZBY



Nepropojenost zdravotní a sociální oblasti.



Nekoncepčnost a nedostatečná informovanost ze strany JMK.



Chybějící koncepce zdravotní péče.



Reforma psychiatrické péče – plánované rušení lůžek v psychiatrických léčebnách
a současně nedostatečná náhradní opatření (chybějící ambulantní péče).



PŘÍLEŽITOSTI



Veřejná podpora.



Denní stacionář pro osoby s mentálním postižením – mladé lidi po ukončení školní
docházky.



Dosažení plánované struktury sociálně-psychiatrického centra Fénix o. p. s. –
sociální rehabilitace, chráněné bydlení, zaměstnávání (např. chráněné dílny) pro
osoby s duševním onemocněním.



Rozšíření služby chráněného bydlení Domova Horizont, p. o. – pronájem dalších
bytů.



Zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním (duševním onemocněním,
mentálním postižením).



Hledání synergií, opravdová spolupráce a propojenost služeb v regionu.



Spolupráce blízkých ORP.
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