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SILNÉ STRÁNKY 

 Existence stabilní a funkční sítě sociálních služeb pro seniory (tj. terénních, 

pobytových, ambulantních i návazných služeb) 

 Fungující spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb pro seniory Kvalifikovaný 

stávající personál v sociálních službách 

 Existence odlehčovací služby 

 Nabídka vzdělávacích programů určených pro pracovníky v sociálních službách  

 Stále se zvyšující kvalita poskytovaných sociálních služeb (rekonstrukce v Domově 

seniorů Prostějov, p. o.) 

 Pružnost reakce na krizové situace v době pandemie Covid-19 (zřízení krizové linky, 

zajištění základních potřeb seniorů – nákupy, rozvoz obědů apod.)Fungující 

spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb pro seniory 

 Existence dobrovolnické činnosti (Maltézská pomoc, o. p. s.) 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 Nedostatečné pokrytí celého SO ORP pečovatelskou službou  

 Nedostatek personálu v sociálních službách (náročnost práce, směnný provoz, nízká 
prestiž povolání) 

 Nedostatečná kapacita sociálních služeb pro specifické skupiny seniorů (pro osoby s 
demencí, neurogenerativním onemocněním, psychiatrickými diagnózami, osoby bez 
přístřeší, závislé na alkoholu a jiných návykových látkách, osoby nepřizpůsobivé či 
propuštěné po hospitalizaci bez možnosti vlastního bydlení/péče)  

 Výrazný nedostatek bezbariérových malometrážních bytů/sdíleného bydlení pro 
seniory (komunitní bydlení, penziony pro seniory, chráněné bydlení) 

 Nedostatečné spolufinancování sociálních služeb z rozpočtu obcí, absence víceletého 
financování sociálních služeb 

 Nedostatečně fungující systém meziresortní spolupráce, zejména systém zdravotní a 
sociální péče  

 Nedostatek, nezájem a neinformovanost lékařů ve vztahu k seniorům a poskytovaným 
službám pro seniory  

 Obrovská administrativní zátěž poskytovatelů sociálních služeb a pracovníků 
sociálního odboru 
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PŘÍLEŽITOSTI 

 Nastavení stabilního, dlouhodobého a udržitelného systému financování sociálních 
služeb  

 Podpora výstavby domů pro seniory, domů s pečovatelskou službou a dalších zařízení 
tohoto typu, případně využití stávajících budov k těmto účelům 

 Podpora dostupného bydlení ze strany obcí  

 Zvýšení motivace pro práci v sociálních službách Spuštění centrálního registru 
žadatelů o sociální službu v Olomouckém kraji (přesná data o počtu žadatelů) 

 Efektivní informovanost veřejnosti i navazujících oborů o dostupnosti a nabídce 
sociálních služeb v ORP (včetně lékařů a zdravotnického personálu) 

 Podpora neformálních pečujících  

 Zvýšení atraktivity a prestiže sociálních služeb pro veřejnost 

 Zajištění kvalitativních dat o velikosti a typu cílové skupiny v ORP (počet seniorů 
s různými typy závislostí, senioři sociálně vyloučení a bez přístřeší - bez přiznaných 
dávek hmotné nouze/ příspěvku na péči, senioři bez nároku na výplatu 
důchodů/nesplňující zákonné podmínky pro výplatu plného důchodu) 

 Spuštění centrálního registru žadatelů o sociální službu v Olomouckém kraji (přesná 
data o počtu žadatelů) 

 

HROZBY 

 Růst požadavků seniorů na večerní a víkendovou péči (neschopnost pokrytí služeb ze 
strany poskytovatelů sociálních služeb – personální i finanční důvody) 

 Neustále se měnící a nekoncepční legislativa  

 Legislativní nastavení – příspěvek na péči 

 Zvyšování náročnosti požadavků nadřízených institucí na výkon administrativy 
poskytovatelů sociálních služeb a obcí 

 Nedostatek pracovníků během pandemie Covid-19 (karanténa pracovníků a s tím 
spojená omezená péče o klienty) 

 Demografický vývoj - stárnutí populace  

 Prodlužování věku osob na úkor kvality života 

 Růst počtu seniorů pod hranicí chudoby 

 Změna politické reprezentace 

 Růst počtu seniorů bez nároků na příspěvek na péči, ale již s určitou potřebností 
podpory (většinou 85+)  

 Snížení poptávky o sociální služby během pandemie Covid-19 (strach seniorů 
z nakažení) 

 Nesrozumitelná terminologie v sociálních službách pro seniory (př. využití příspěvku 
na péči) 

 Neukotvená a nekontrolovatelná neformální péče  
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