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SILNÉ STRÁNKY 

 Existence široce rozvinuté sítě sociálních služeb pro osoby se všemi druhy 
zdravotního postižení,  

 Existence odborného sociálního poradenství v oblasti paliativní péče (nemocnice 
Prostějov)  

 Dostupnost kvalitních návazných služeb pro osoby s různými druhy zdravotního 
postižení 

 Velmi dobře zmapovaná síť sociálních služeb ve městě Prostějově a koordinovaná 
spolupráce poskytovatelů 

 Vytvoření adekvátního prostoru pro užší spolupráci v rámci procesu střednědobého 
plánování sociálních služeb (poskytovatele sociálních služeb, NNO apod.) 

 Kvalifikovaný a erudovaný tým pracovníků v oblasti sociálních služeb s potřebnou 
motivací, ochotou a iniciativním vedením   

 Zájem poskytovatelů o vybudování chybějících sociálních služeb doložených 
potřebností   

 

SLABÉ STRÁNKY 

 Značný nedostatek finančně dostupného (sociálního) bydlení pro osoby se 
zdravotním postižením 

 Neexistence pobytové sociální služby pro osoby, které mají omezené finanční 
prostředky a jejich zdravotní stav neumožnuje umístění do azylového domu či do 
jiné pobytové sociální služby 

 Absence cenově dostupného krizového lůžka pro osoby se zdravotním postižením pro 
okamžité obsazení 

 Obtížný pohyb osob nevidomých a slabozrakých po veřejných komunikacích 
(ohrožující značení výkopových prací bez detekčních míst pro bílou hůl, 
nedostatečná informovanost ze strany města o dlouho plánovaných stavebních 
překážkách a nevyhovující nástupiště vlakového nádraží)  

 Malý zájem obcí o vybudování chybějících sociálních služeb doložených potřebností     

 Nízká informovanost praktických lékařů o sociálních službách, neochota 
spolupracovat  

 Provázanost poskytovatelů sociálních služeb, zástupců kraje a obcí 

 Stávající systém financování sociálních služeb ne/umožňuje operativně reagovat na 
změny potřeb ze strany potřebných osob úpravou jednotek v síti sociálních služeb    

 Nedostatek kvalifikovaného personálu zabezpečujícího přímou práci v sociálních 
službách 
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PŘÍLEŽITOSTI 

 Jednání se statutárním městem Prostějov o možnosti zřízení krizového lůžka 

 Jednání s Olomouckým krajem o zabezpečení krajské sociální služby pro cílovou 
skupinu bez finančních prostředků v závislosti na jejich zdravotním stavu 

 Plánována rekonstrukce vlakového nádraží (možnost zapracování připomínek ve 
vztahu k slabozrakým a nevidomým osobám) 

 Možnost spolupráce stavebního odboru s PS osoby se zdravotním postižením  

 Vydefinování a dodržování bezpečnostních opatření při označení výkopů na ulicích 

 

HROZBY 

 Zdlouhavý proces při rozhodování o dávkách pro osoby se zdravotním postižením 
(např. příspěvek na péči, kompenzační pomůcky)  

 Špatná objektivita u posuzování žádostí o příspěvek některými lékaři (včetně 
zdlouhavého procesu při odvolání) 

 Nejistota spolupráce s novou politickou reprezentací (případně nedostatečná 
podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, nedostatečná dotační 
koncepce na poskytování a spolufinancování sociálních služeb) 

 S přibývajícími počty osob se ZTP (včetně seniorů) neroste počet pracovníků 
v sociálních a návazných službách, kteří se jim věnují (odd. SSL pro seniory a ZTP) 

 Finanční podhodnocení pracovníků v přímé péči v neziskovém sektoru (chybějící 
prostředky na povinné vzdělávání, neflexibilní financování z rozpočtů schválených 
dotací na adekvátní platové ohodnocení pracovníků v přímé péči v nestátních 
neziskových organizacích) 

 Nadměrně narůstající administrativa spojená se sociálními službami (včetně GDPR) 

 Nedostatečně legislativně ošetřené spolufinancování sociálních služeb a účinnost 
nové legislativy v oblasti sociálních služeb 

 Negarantovaná výše finančních prostředků ze státního rozpočtu na příslušný 
kalendářní rok 

 Snížení přepočítané výše finančních prostředků ze státního rozpočtu na sociální 
služby 

 Optika Vágner – existence točitých schodů (problém pro nevidomého v případě 
podcházení)  

 Volně pohozené sdílené koloběžky na chodnících (problém pro nevidomého v případě 
chůze) 

 Venkovní posezení – řádné ohraničení zahrádek 

 


