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SILNÉ STRÁNKY 

 Existence stabilních a dostupných poskytovatelů sociálních služeb i služeb 
návazných v ORP Prostějov 

 Ochota poskytovatelů služeb reagovat na aktuální potřeby cílových skupin v případě 
finančního zabezpečení 

 Dobrá spolupráce organizací/institucí v rámci SPRSS 

 Integrace cizinců dlouhodobě žijících na našem území  

 Spolupráce s romskou poradkyní při Magistrátu města Prostějova 

 Vstřícný postoj města k informování o službách  

 Zvyšující se počet romských dětí navštěvující MŠ/ZŠ oproti minulosti, kdy byly 
umísťovány ve zvláštních školách 

 Existence prostoru pro sdílení informací a aktualit v oblasti sociálních a návazných 
služeb, vytvoření komunikačního kanálu mezi poskytovateli a Magistrátem města 
Prostějov (SPRSS) 

 Dobrá ekonomická situace - cizinci jsou zaměstnaní 

 Spolupráce s CPIC (krajské Centrum na podporu integrace cizinců) pořádající kurzy 
ČJ pro dospělé i děti (příprava dětí na vstup do ZŠ) 

 Spolupráce v rámci Klubu pro rodiče s dětmi (příprava dětí cizinců na vstup do MŠ) 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 Velký počet dětí nad 15 let bez návazného vzdělání (vysoká evidence mladistvých na 
ÚP a nízký počet studujících u romské menšiny) 

 Nesystematické víceleté financování NNO ze strany města, kraje i ČR 

 Nezohlednění terénních forem práce v souvislosti s nastavenými výkony pracovníků 
TP a SASRD (např. výpadek dluhového poradenství v tomto směru) 

 Vytváření sociálně vyloučených lokalit (problematika migrace cílové skupiny - 
poddimenzovaný počet pracovníků SASRD)  

 Nízká motivace osob s nízkou kvalifikací k legální práci a dojížděním za prací 

 Nedostatečná kapacita dluhového poradenství pro území SO ORP (nízká finanční 
gramotnost všech generací národnostních menšin - přebírání naučených vzorců 
chování a životního stylu) 

 Nedostatek obecních malometrážních bytů pro osoby a rodiny s nízkými příjmy na 
SO ORP Prostějov - bydlení s podporou TP/SASRD s důrazem na hygienické podmínky 
a technický stav bytů/domů 

 Nadprůměrná koncentrace výherních automatů a sportovních sázkových kanceláří, 
nedostatečná kapacita či nedostupnost poradenských služeb v tomto směru 

 Absence integračních služeb pro cizince z EU 

 Nedostupná lékařská péče SO ORP z kapacitních důvodů, včetně 
psychologické/psychiatrické péče (zejména u dětí a mládeže) 

 Zvyšující se nábory zdravotních pojišťoven v domácnostech klientů, které nemají 
dostatek smluvních lékařů 

 Nedostatek pedagogických asistentův ZŠ 

 Nedostatek informací v NNO o nově příchozích cizincích  
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PŘÍLEŽITOSTI 

 Zapojení OK do projektu Obědy do škol v rámci projektu MPSV 

 Absence periodicky se opakujících analytických podkladů, které by bylo možno 
vyhodnocovat z dlouhodobějšího hlediska  

 Navýšení služeb dluhového poradenství na území SO ORP Prostějov 

 Možnost vyjednání opravných prostředků pro poskytovatele při podávání žádostí a 
vyúčtování dotací OK - v případě pouze administrativního pochybení 

 Zpracování kvalitních analytických podkladů pro prokázání potřebnosti adekvátní 
kapacity NZDM, TP a SASRD v konkrétních obcích a prokázání potřebnosti adekvátní 
kapacity navazujících služeb pro CS (doučování, zdravotní péče, komunitní práce, 
dětské skupiny, doprovody apod.) 

 Zhodnocení bytového fondu SO ORP 

 Nastavení spolupráce mezi NNO a samosprávami 

 Možnost získávání finančních prostředků z fondů EU, Norských fondů apod. 

 Vybudování bytů pro nízkopříjmové osoby a rodiny a systému prostupného bydlení 
SO ORP spolu s prostupným zaměstnáváním a dluhovým poradenstvím 

 Možnost vyjednávání se zástupci měst o posílení rozpočtové kapitoly pro sociální a 
návazné služby ze zisků z výherních automatů 

 Vyšší kontrola hráčů z hlediska věku 

 Využití inkluzivních opatření na ZŠ pro cílovou skupinu 

 Možnost vzniku centra prevence pro školy v Olomouckém kraji  

 Možnost užší spolupráce s ÚP v oblasti evidence cizinců 

 Navýšení pracovníků SASRD pro území ORP Prostějova 

 

HROZBY 

 Stávající systém financování může vést k ohrožení fungování nestátních neziskových 
organizací 

 Nedostatečná legislativa ve vztahu k zadlužování 

 Diskriminace cílové skupiny v oblasti bydlení, při získávání „lepší“ práce a lékařské 
péče  

 Nesystémové řešení státu oblasti legislativy - dávkový systém, zdravotní osvěta, 
nelegální zaměstnávání, předluženost, látkové a nelátkové závislosti  

 Vzestup xenofobní atmosféry ve společnosti 

 Stabilně nedoceněná práce neziskových organizací  

 U nových pracovních migrantů vyšší riziko ohrožení diskriminací špatnými 
pracovními podmínkami 

 Nepřiměřené přijímání vyhlášek/opatření obcí ohledně vyplácení doplatek na 
bydlení - Stražisko 

 Vyplácení části příspěvku na živobytí formou stravenek 

 


