
                                                                                                                                                        
 
SWOT analýzy procesu Komunitního plánování sociálních služeb na 

Kyjovsku (podklad pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb na Kyjovsku pro období 2021-2023) 

 

I. pracovní skupina – osoby a rodiny ohrožené, rizikové, v problémech a krizi 
 

                

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY 

 

(pojmenování) (body)  (pojmenování) (body) 

Existující síť kvalitních 

sociálních a návazných služeb 

a jejich stabilita 

63  Chybí psycholog a psychiatr 

(pro děti i dospělé) 

30 

Komunitní plánování jako 

platforma pro spolupráci 

19  Chybí dostupné bydlení pro 

mladé rodiny a sociálně slabé 

rodiny 

29 

Kvalifikovaní pracovníci 

v sociálních službách 

9  Nejistota ve financování služeb  24 

Fungující systém financování 

(spolufinancování obcí ORP) 

8  Chybí denní centrum pro lidi 

bez domova 

19 

Zajištění adiktologické péče 7  Chybí dostupné bydlení pro 

jednotlivce v nepříznivé životní 

situaci 

16 

Terénní práce, spolupráce s 

ubytovnami 

7  Chybí terénní práce pro děti a 

mládež 

7 

Existence nabídky kvalitních 

preventivních programů do 

škol 

7  Nezapojení uživatelů a 

komunity do procesu 

komunitního plánování 

6 

Existence potravinové banky 6  Chybí návaznost pro mladé 

dospělé z náhradní rodinné 

péče a ústavní výchovy 

(sociální práce, byty, …) 

6 

Existující spolupráce s MAS 

Kyjovské Slovácko v pohybu, 

z.s. 

6  Spolupráce škol a jiných 

institucí  

5 

Vybudování krizového lůžka 

pro osoby závislé na 

návykových látkách 

4  Absence městské policie ve 

Bzenci 

5 

Dostatečná nabídka 

volnočasových aktivit 

4  Školní psycholog  2 



                                                                                                                                                        
 
Přátelské prostředí pro rodiny 

s dětmi 

4  Nízký zájem o dobrovolnictví 1 

Dobrá spolupráce sociálních 

služeb, neziskových 

organizací a města Kyjova 

3  Nedostupnost služeb (např. 

vzdálenost od centra města - 

př. Centrum pro rodinu Kyjov) 

0 

Katalog sociálních a 

návazných služeb 

3  Chybí párová terapie zdarma  0 

Školní poradenská pracoviště 

na ZŠ 

0    

Existence Cochemské praxe 0    

 

PŘÍLEŽITOSTI  HROZBY 

 

(pojmenování) (body)  (pojmenování) (body) 

Vybudování bytů pro 

nízkopříjmovou skupinu 

obyvatel 

30  Chybějící finance 39 

Využívání dotací na 

zkvalitnění sociálních služeb 

29  Stárnutí místní populace 
(Kyjov), odchod mladých rodin 
z důvodu nedostatku 
dostupného bydlení 

24 

Aktivní lidé - lidský potenciál 15  Roztříštěnost systému 
financování – žádá se 
z několika grantů, především u 
služeb financovaných z více 
rezortů (MŠMT, RVKPP, MZ, 
MPSV, …) 

22 

Udržení potravinových bank 15  Sociální sítě - kyberšikana, 
kyberkriminalita, … 

21 

Nově vzniklé sociální podniky 13  Zvýšená míra nezaměstnanosti 19 

Vybudování denního centra 

s přidruženými službami 

(šatník, praní prádla, hygiena, 

…) 

11  Stigmatizace služeb a cílových 
skupin 

13 

Informovanost o sociálních a 

návazných službách mezi 

institucemi (Úřad práce, 

Okresní správa sociálního 

zabezpečení, …) a veřejnosti 

9  Provázanost odboru školství, 
zdravotnictví, sociálních věcí 
JMK 

10 



                                                                                                                                                        
 
Spolupráce s MAS Kyjovské 

Slovácko v pohybu, z.s. 

6  Nespolupracující rodič 2 

Intenzivnější spolupráce se 

školami Kyjovska a 

institucemi 

5    

Konference zaměřené na 

prevence sociálně 

patologických jevů (virtuální 

prostředí, …) 

5    

Hledání dotačních titulů 

k zabezpečení financování 

fakultativních činností 

4    

Informování veřejnosti přes 

sociální sítě 

4    

Existence dobrovolnického 

centra 

3    

Následování příkladů dobré 

praxe 

1    

Pořádání případových 

konferencí 

0    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


