SWOT ANALÝZA sociálních a návazných služeb v území
města Hořovice a spádových obcí na období 2020-2024

Předkládaná analýza vychází z celého procesu komunitního plánování sociálních služeb,
respektive z předchozích analytických kroků, a obsahuje souhrnné hodnocení vnitřních
silných a slabých stránek a vnějších příležitostí a ohrožení. Důležitými podklady pro
zpracování SWOT analýzy byly vyhodnocení stávajícího komunitního plánu, vypracované
analýzy (Popis území, Analýzy poskytovatelů, Analýzy potřeb uživatelů), jednání pracovních
skupin, řídící skupiny a práce odborného realizačního týmu projektu, rozhovory
s poskytovateli sociálních služeb, se starosty obcí ORP Hořovice, rozhovory a skupinová
setkání s pečujícími.
SWOT analýza vznikala v období od ledna 2018 do června 2019.
SWOT analýza zahrnuje všechny cílové skupiny: senioři a osoby se zdravotním postižením,
rodina, děti a mládež, osoby ohrožené sociálním vyloučením.
Analýza řeší celé území ORP Hořovice a představuje základ pro formulaci navrhovaných
rozvojových priorit.

Dokument byl vytvořen v rámci projektu „Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města
Hořovice a spádových obcí na období 2020-2024“ s číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006561, který
je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Silné stránky

Slabé stránky



aktivní a dobře fungující proces komunitního
plánování pro celé ORP





existence Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
– doučování, tanec, etoped, pracovní kouč
existence DPS Hořovice, Komárov a Žebrák
provoz sociálního podniku pro osoby se zdravotním
postižením – Dobromysl, z.ú., Sociální podnik Klubák,
z.ú., Lomikámen, z.ú
existence služby – terénní program a denní centrum
pro osoby bez přístřeší
existence služby – terénní program pro osoby závislé
na návykových látkách
existence služby – ambulantní a terénní program
sociální rehabilitace pro osoby s duševním
onemocněním
dostupná služba azylového domu – pro rodiny
s dětmi, ženy, muže včetně noclehárny pro muže
zajištění SAS pro rodiny s dětmi, sanace rodiny
– Charita Beroun
provoz bezplatné právní poradny pro občany ORP
Hořovice
dostupné odborné psychologicko-sociální
poradenství
působení terénního programu pro osoby
v nepříznivé sociální situaci
(Poradna pro občanství/občanská a lidská práva)
provoz charitního obchodu Charity ŠOP – Charita
Beroun
působení terénní hospicové péče
dostupná domácí zdravotní péče



































kvalitní sociální práce OSVZaŠ v potřebné kapacitě
zpracovaný přehledný katalog SSL a návazných
služeb
provozování webového portálu
www.pruvodcepomoci-horovice.cz sociálním
odborem
mezioborová spolupráce (Mikroregion Hořovicko,
OSVZaŠ, poskytovatelé SSL a NS, městská policie,
aktivní komise prevence kriminality)
funkční komise prevence kriminality
Městská policie pro Hořovice, Tlustice, Komárov
a Osek
zajištění programů primární prevence města
Hořovice
funkční bezpečnostní systém MKPS
existence speciální třídy v MMŠ Hořovice a v ZŠ
Zaječov
(speciální) Základní škola, Žebrák, Hradní 67
bezplatná autobusová doprava po Hořovicích pro
všechny občany
pestrá nabídka placených volnočasových aktivit pro
děti a rodiny s dětmi
nabídka volnočasových aktivit pro seniory
nabídka sportovních aktivity pro veřejnost
realizace kulturních akcí pro veřejnost
otevřená, volně dostupná hřiště pro děti do 12 let
















v rámci SK chybí kapacity pobytových zařízení pro
seniory a osoby v produktivním věku, které jsou
bez příjmů, tzn. i pro občany ORP Hořovice
nejsou pobytová zařízení pro seniory bez nároku
na výplatu důchodu
neexistuje systém prostupného bydlení pro lidi
nacházející se v tíživé životní situaci
v území není dluhová poradna
chybí dostupný denní a týdenní stacionář pro děti
i dospělé OZP
chybí chráněné a podporované bydlení pro OZP
nedostatečná kapacita odlehčovacích služeb
a osobní asistence
nedostupná nabídka pracovních míst pro OZP
absence svépomocných skupin a klubu seniorů
chybí terénní psychiatrická péče (CDZ), nedostatek
dětských psychologů a psychiatrů

absence sociální či návazné služby pracující s cizinci
a jejich dětmi (školní problematika, zdravotní stav,
zaměstnání, bydlení, poplatky městu, daně)
nedostatečné kapacity domovů se zvláštním
režimem
provizorní prostory pro NZDM
chybějící mapy bariér veřejných budov
a komunikací obcí
omezená dostupnost bezplatné hromadné dopravy
pro seniory a OZP v některých zastávkách



pro spádové území není dostupné protialkoholní
a protitoxikomanické záchytné zařízení pro akutně
intoxikované (7/24 pro osoby pod vlivem návykové
látky)




nepřístupná sportovní hřiště
absence prostor pro aktivní trávení volného času
neorganizovanými způsoby pro mládež 13+

Příležitosti

zájem města Hořovice na pokračování aktivního
procesu KPSS a kontinuální sledování potřeb obyvatel
území

rozšíření úvazku koordinátora KPSS pro ORP Hořovice

zájem poskytovatelů o spolupráci – mezioborová
spolupráce

větší a lepší informovanost občanů o možnostech
pomoci, o nabídce SSL a NS (koordinátor pomoci)

vzdělávání a kontinuální podpora managementu
a pracovníků v sociálních službách (kvalitní supervize)

rozvoj spolupráce s obcemi při zajištění financování
SSL v regionu, a tím i stability služeb

vytvoření systému financování sociálních služeb
poskytovaných v ORP Hořovice prostřednictvím
příspěvků jednotlivých obcí ORP/jednotný systém
poskytování příspěvků obcí na SSL

zřízení sociálně zdravotního finančního fondu na
podporu fyzických osob v tíživé životní situaci

rozvoj sociální práce na obcích (i u obcí 1. a 2. typu)




















rozšíření kapacit denních a týdenních stacionářů pro
OZP
navýšení kapacit domovů se zvláštním režimem
rozvoj a dostupnost sítě terénních služeb
podpora sociální rehabilitace CS i ve vztahu
k podporovanému zaměstnávání
podporované bydlení pro jednotlivé CS
podpora svépomocných skupin
jednání s KÚ SK o využití budovy bývalého internátu
SOŠ a SOU Hořovice pro SSL
podpora zavedení dotované asistované dopravy
hledání zdrojů na zřízení dluhové poradny v regionu
(ve spolupráci s obcemi)
využití asistivních a SMART technologií
rozvíjející se spolupráce OSVZaŠ a zástupců školství
rekonstrukce budovy městského kina – multifunkční
objekt pro kino, terapeutickou kavárnu Jiná káva, sály
k pronájmu, kanceláře svazů
opakované zapojování studentů do veřejné
problematiky
zapojování představitelů města do rozvoje komunity,
spolupráce města Hořovice a občanů
využívání dotačních výzev a zdrojů včetně udržitelnosti
realizovaných projektů
zpřístupnění a nabídka sportovišť (hřiště pro mládež
12+)
změna podmínek pro žadatele na získání
nízkonákladového bydlení
jednotný nástroj evidence žadatelů o pobytové služby
na obecní a krajské úrovni

Ohrožení

nedostatečná kapacita služeb a narůstající počet lidí
s nízkými příjmy a bez nároku na výplatu důchodu

nedostatečný bytový fond města Hořovice

neexistuje systém prostupného bydlení pro lidi
nacházející se v nepříznivé životní situaci

nedostatek sociálních lůžek v nemocnicích x setrvání
v nemocnici kvůli špatné sociální situaci

posuzování situace žadatelů ze strany posudkových
lékařů












nestabilita a závislost poskytovatelů sociálních
a návazných služeb na dotacích a jednoletém
financování
komunikace a spolupráce s koordinátorkou plánování
sociálních služeb Středočeského kraje/problematická
komunikace a spolupráce s KÚ SK
nedostatek sociálních pracovníků na trhu práce
a omezení rozsahu poskytovaných služeb z důvodu
nedostatku personálních kapacit
odchody odborníků a „srdcařů“ ze sociálních služeb
z důvodu nízkých příjmů a profesního „vyhoření“
nesprávný výklad směrnice GDPR vedoucí k omezení
komunikace mezi subjekty spolupracujícími na řešení
problémů klientů
byrokratické zatížení všech zúčastněných stran
nedostatečná informovanost představitelů obcí
i veřejnosti o možnostech řešení obtížných životních
situací
obavy a nedostatečná informovanost veřejnosti
o důležitosti poskytování sociálních služeb pro
ohrožené cílové skupiny
nárůst agenturních zaměstnanců – cizích státních
příslušníků bez vlastního zázemí (ubytovny)
běžná dostupnost lehkých drog (alkohol, cigarety,
marihuana) pro nezletilé

