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(aktualizace 16. 11. 2021) 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 Fungující koordinační činnost pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí a 
oddělení sociální prevence pro řešení aktuální situace klienta 

 Existence stabilních poskytovatelů sociálních služeb pro celý správní obvod ORP 
Prostějov  

 Dostupnost kvalitních návazných služeb pro celý správní obvod ORP Prostějov 

 Dostačená nabídka placených organizovaných volnočasových aktivit v Prostějově 

 Fungující preventivní programy na podporu rodiny v Prostějově (Mateřské centrum 
Cipísek) 

 Fungující síť sociálních služeb a dalších institucí na území města Prostějova 

 Dobře nastavená komunikace mezi poskytovateli 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 Nedostatečná kapacita pobytových sociálních služeb pro rodiny s dětmi, chybí 
malometrážní byty pro nízkopříjmové osoby a rodiny a azylové bydlení pro rodiny 

 Absence poradenské služby pro alkoholiky a služby následné péče na území SO ORP 
včetně Prostějova (celorepublikový problém) 

 Nedostatečná kapacita dluhové poradny a aktivní prevence předlužení  

 Nedostatečná kapacita základních škol v Prostějově (vysoký počet žáků ve třídě) 

 Nedostatek podpůrné péče pro děti a mládež (př. školní psycholog, školní asistent, 
psychoterapeut, psychiatr) 

 Nedostatečné a nestabilní financování sociálních služeb 

 Nedostatečná kapacita a dostupnost sociálních a návazných služeb (finanční důvody - 
personální náklady)   

 Nedostatečné prostory pro sociální služby - nutno využívat komerční nájem 

 Nedostatečná informovanost o sociálních a návazných službách (u donátorů, obcí, 
veřejnosti) 

 Nedostatek informací o situaci cílové skupiny v obcích SO ORP 

 Chybí možnost zkrácených úvazků pro rodiny s dětmi a sdílených pracovních míst 
(včetně státní správy) 

 Neexistence sociálních pracovníků na malých obcích 

 Absence dobrovolníků 

 Nedostupnost služeb pro ohrožené rodiny s dětmi v regionech s nízkou dostupností 

 Celkově nedostatečná informovanost o sociálních a návazných službách obcí na území 
SO ORP Prostějov 
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PŘÍLEŽITOSTI 

 Rozšíření kapacity pobytových sociálních služeb pro rodiny s dětmi na území SO ORP 
Prostějov ve spolupráci poskytovatelů soc. služeb a obcí ORP 

 Možnost vypracování koncepce dostupného bydlení (MMPv včetně podpory obcí) 

 Podpora a posílení kapacit vzniku poradenství pro osoby závislé na alkoholu a dluhové 
poradny (snížený nájem, dlouholeté umístění služby) 

 Možnost vyjednávání městských a obecních prostor pro poskytování sociálních služeb 
pro děti, rodinu mládež  

 Víceleté financování stabilních sociálních a návazných služeb 

 Zajistit větší informovanost o službách (větší propagace, více komunikovat 
s donátory) 

 Podpora alternativních způsobů výuky (alternativní školství) 

 Podpora informovanosti o službách (větší propagace, více komunikovat s donátory) 

 Možnost poskytovat aktivity primární prevence pro rodiny (přednášky, besedy, 
podpora zdravého fungování rodiny apod.) 

 

HROZBY 

 Nesystémová podpora odborného podpůrného personálu pro ZŠ a MŠ ze strany MŠMT 
(nutné projednat s osobou ze školství) 

 Způsob financování rozvoje sociálních služeb včetně stávajících služeb 

 Nedostatek kvalitního personálu (náročnost profese, nestabilita zdrojů) 

 Snižování kapacit z důvodu nedostatečných financí ze strany Statutárního města 
Prostějova a obcí a nízký zájem ze strany politické reprezentace 

 Stávající pravidla sítě sociálních služeb Olomouckého kraje nejsou nastavena pro 
přirozený rozvoj a případný vznik sociálních služeb v souvislosti se zjištěnou aktuální 
potřebností v lokalitách 

 Připravenost sociálních služeb na rizika plynoucí ze zneužívání kyberprostoru 

 

 


