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SILNÉ STRÁNKY 

 Existence stabilní a funkční sítě sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby sociálně vyloučené 

 Stále se zvyšující kvalita a kapacita poskytovaných sociálních služeb 

 Fungující spolupráce a komunikace mezi poskytovateli sociálních a návazných služeb 

 Realizace projektů z evropských dotací* 

 Existence dluhového poradenství (Společnost Podané ruce o.p.s., Člověk v tísni, 
o.p.s.) 

 Existence Kontaktního centra v Prostějově (Společnost Podané ruce o.p.s.) 

 Existence Centra komplexní péče v Olomouckém kraji s pobočkou v Prostějově 
(Společnost Podané ruce o.p.s.) 

 Fungující spolupráce s Magistrátem města Prostějova (př. projekt Zdravé město 
Prostějov, střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na územím ORP, podpora 
sociální služby prevence) 

 Efektivní informovanost veřejnosti o dostupnosti a nabídce sociálních služeb v ORP 
(zvyšující se povědomí a zájem uživatelů o sociálních služby a tím i ochrana 
veřejného zdraví) 

 Pružnost reakce na krizové situace v době pandemie Covid-19 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 Stále nedostatečná kapacita bezplatných poraden pro předlužené osoby na území 
ORP Prostějov  

 Nedostatečná bytová politika měst a obcí 

 Absence dostupného bydlení na území ORP (nedostatek malometrážních bytů 
s adekvátním nájemným pro nízkopříjmové osoby a rodiny) 

 Nedostatek kvalifikovaného personálu v sociálních službách (náročnost práce, nízká 
prestiž povolání, nízké finanční ohodnocení) 

 Špatná dostupnost zdravotnických služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a 
osoby sociálně vyloučené 

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

 Krátkodobé zabezpečení realizovaného kariérního poradenství (dotace ESF) 

 Krátkodobé zabezpečení realizovaného sociálního výcviku (dotace ESF) 

* Na cestě - program sociálního výcviku pro dospělé i mladistvé, program prevence předluženosti a 
nezaměstnanosti pro pachatele na svobodě i ve výkonu trestu (Člověk v tísni, o.p.s.) 

Oddlužením ke spravedlnosti - dluhové poradenství (Člověk v tísni, o.p.s.) 

Kariérní poradenství – pro mladistvé od 15 do 26 let (Člověk v tísni, o.p.s.) 
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PŘÍLEŽITOSTI 

 Podpora při vyjednávání o vzniku potřebných sociálních služeb (odborné sociální 
poradenství - dluhové poradenství) 

 Podpora výstavby nebo vyčlenění malometrážních bytů pro osoby z cílové skupiny 

 Podpora společně realizovaných projektů ve vztahu k cílové skupině 

 Prohlubování spolupráce s komerčními i nekomerčními subjekty sloužící k podpoře 
sociálních služeb a cílové skupiny 

 Rozvoj probačních programů 

 Využití procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb k transparentnímu 
nastaveni sítě sociálních služeb na území ORP 

 Zvýšení informovanosti donátorů/zadavatelů sociálních služeb o jejich potřebnosti 
(aktivní role poskytovatelů služeb ve vzájemné komunikaci) 

 Podpora dobrovolnické práce (př. on-line doučování dětí) 

 

HROZBY 

 Nestabilní systém financování sociálních služeb a negativní dopad pozdního 
financování na chod organizace (může znamenat vážné ohrožení provozu organizace i 
její zánik)  

 Neexistence opravných mechanismů v dotační politice Olomouckého kraje pro případ 
nepředvídatelných událostí (př. nefunkční sítě, výpadek personálu, vykradená 
kancelář)  

 Růst počtu osob se zhoršeným zdravotním stavem a psychiatrickým onemocněním 

 Růst počtu osob z cílové skupiny pod hranicí chudoby 

 Růst počtu osob v důchodovém věku s přiznaným důchodem bez nároku na jeho 
výplatu 

 Legislativa umožňující vytváření dluhových pastí 

 Změna politické reprezentace 

 Zánik bytového fondu měst a obcí 

 Negativní veřejné mínění -  existence zavádějících a neúplných informací o osobách z 
cílové skupiny, přetrvávající předsudky 

 Riziko šíření infekčních chorob v případě zániku potřebných služeb 

 Neschopnost některých klientů přispívat na placené služby 

 Riziko zániku dočasné sítě sociálních služeb po skončení financování z evropských 
zdrojů 

 


