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1. Úvod 

 
SWOT analýza je nástroj pro přehledné zpracování hlavních analytických závěrů formulací silných a 

slabých stránek řešené oblasti a příležitostí a hrozeb, které mohou vývoj dané oblasti pozitivně či 

negativně ovlivňovat. 

 

SWOT analýza Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území mikroregionu Tanvaldsko byla 

zpracována na základě všech podkladových analýz tj.: 

• Analýzy potřebnosti sociálních služeb 

• Analýzy nabídky sociálních služeb 

• Demografické a relevantní socioekonomické analýzy 

• Analýzy financování sociální oblasti 

• Analýzy relevantních rozvojových dokumentů 

2. Výroky SWOT analýzy 
 

SILNÉ STRÁNKY 

1. existence krajské sítě sociálních služeb (plánování, monitorování) 

2. komunikace Libereckého kraje s územím 

3. široká nabídka sociálních služeb 

4. sociální služby jsou zaměřeny na všechny stěžejní cílové skupiny 

5. dobrá kvalita sociálních služeb v území 

6. kvalifikovaní pracovníci v sociálních službách 

7. rozšířená neformální péče v rodinách 

8. silné zázemí sociálních služeb v obcích regionu 

9. realizace sociální práce v obcích 

 

SLABÉ STRÁNKY 

1. problematická koordinace sociální oblasti v území z krajské úrovně 

2. značný podíl osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených 

3. absence / nedostatečná nabídka některých typů služeb 

4. nižší kapacita existujících služeb 

5. nestabilní (projektové, dotační) financování sociálních služeb 

6. vysoká míra fluktuace pracovníků v sociálních službách 

7. nižší úroveň informovanosti o sociálních službách 

8. neexistence jednotného kontaktního (informačního) místa o sociálních službách 

9. nízká míra provázanosti zdravotních a sociálních služeb 

10. nízká míra podpory neformální péče v rodinách 
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PŘÍLEŽITOSTI 

1. rozvoj komunitní sociální práce 

2. další rozvoj sociální práce v obcích 

3. zřízení koordinačních (monitorovacích, plánovacích, informačních) struktur v sociální oblasti na 

úrovní ORP 

4. zvýšení preventivní činnosti a terénní aktivity v některých oblastech (dluhy, bydlení, problémy 

v rodinách) 

5. zvýšení informovanosti o sociálních službách 

6. zavádění nových prvků komunikace a technologií v oblasti sociálních služeb (infolinka, 

SMSinfo, sociální sítě; on-line monitoring, telemedicína, asistivní technologie) 

7. popularizace a zvýšení společenské prestiže práce v sociálních službách 

8. zajištění koordinované provázanosti zdravotních a sociálních služeb 

9. posilování nástrojů podpory neformální péče v rodinách 

10. rozvoj návazných služeb, preference standardních (komerčních) služeb před sociálními (dle 

možností) 

11. dostupnost sociálních služeb v periferních oblastech 

 

HROZBY 

1. nepřipravenost sociálního systému na zvyšování poptávky (stárnutí populace, hmotná nouze) 

2. nedostatek kvalifikovaných pracovníků v sociálních službách 

3. nedostatek finančních prostředků – neudržitelnost dotačně implementovaných projektů, 

nemožnost realizovat nové projekty ve vazbě na reálnou potřebnost 

4. neřešení sociálních situací s vazbou na ekonomický nedostatek (nedostupné bydlení, rodiče – 

samoživitelé, nízkopříjmové rodiny) 

5. ztráta zájmu rodin o péči o své blízké 

6. vznik socio-ekonomických disparit (jádrové x periferní území) 
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3. Východiska pro návrhovou část SPRSS 
 

Hlavní předpoklady rozvoje efektivního systému sociálních služeb: 

1. Naplňování principu subsidiarity  

2. Deinstitucionalizace sociální péče 

3. Rozvoj neformální péče 

4. Rozvoj návazných služeb, aplikace tržních služeb 

5. Dostatečná kapacita zdravotně - sociálních pobytových služeb 

 

Naplňování těchto předpokladů je třeba zajistit VĚCNĚ a ORGANIZAČNĚ. 

 

VĚCNÁ VÝCHODISKA 

• posílení sociální práce v obcích 

➢ obec jako první autorita sociální práce (základní poradenství, podíl na organizaci a 

financování sociálních služeb) 

➢ obec jak příjemce podpory ze systému sociálních služeb (informační báze, organizační 

podpora) 

• posílení komunitní sociální práce v území (preference komunitních aktivit před sociálními 

službami), aplikace meziobecní spolupráce a realizace společných projektů 

• podpora neformálních pečujících (poradenství, odlehčovací služby, terénní podpora 

kvalifikovanými sociálními pracovníky) 

• terénní sociální práce 

➢ péče v domácím prostředí klienta 

➢ nesuplování komerčních služeb sociálními 

➢ depistáž, streetwork 

• ambulantní sociální služby 

➢ nabídka pro přímé klienty 

➢ nabídka pro neformálně pečující 

• pobytové sociální služby (při nemožnosti efektivně realizovat sociální službu / pomoc 

předchozími způsoby) 
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Nejpočetnější CÍLOVÉ SKUPINY z hlediska sociální potřebnosti: 

 

Nejfrekventovanější požadavky na druhy sociálních a souvisejících služeb (není řazeno dle 

priorit): 

• sociální prevence 

• sociální poradenství 

• dostupné bydlení / sociální bydlení 

• služby pro neformální pečující (terénní, ambulantní, pobytové) 

• terénní sociální práce (osobní asistence, pečovatelská služba) 

• pobytové služby (senioři, OZP) 

• služby okamžité pomoci (krizové centrum, krizová intervence, azylové bydlení) 

• práce s dětmi a mládeží (komunitní centra, volnočasové aktivity, depistáž, streetwork, motivace 

ke vzdělávání) 

• pomoc při řešení finanční nouze (produktové banky, dluhové poradenství, finanční gramotnost, 

právní poradenství) 

 

ORGANIZAČNÍ VÝCHODISKA 

 

Územní management v sociální oblasti 

• plánování 

• informační služby 

• komunikace s územními aktéry 

• komunikace s Libereckým krajem 

• koordinace (potřebnost → služby (sociální, návazné, komerční) → formy péče → síť sociálních 

služeb Libereckého kraje) 

• financování služeb v sociální oblasti 
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