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III. pracovní skupina – Osoby s duševním onemocněním 

                

PŘÍLOHA ZÁPISU ZE SETKÁNÍ 

                 

                                                                                    Číslo zápisu: 2/2015 

                   Datum: 24. 6. 2015 

 

 

SWOT ANALÝZA ZA III. OBLAST PODPORY A PÉČE 

 

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). 

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). 
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Transformace sociálních služeb – chybí jasná koncepce a podpora ze strany JMK.  

Nedostatek financí rodičů na zaplacení sociálních služeb pro své děti (např. denní stacionář). 

Nedostatek financí osob s duševním onemocněním (nepobírajících příspěvek na péči) na zaplacení 

sociální služby denní stacionář. 

 

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. 

 

 

Zapsala: Mgr. Klára Komínková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


