SWOT analýza stávajícího systému sociálních a návazných služeb pro děti, mládež, rodiny
s dětmi a ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením v SO ORP Nýřany
Silné stránky

Slabé stránky

 Každoroční nárůst dětské populace 0-14 let
 Nárůst pedagogických úvazků v MŠ i ZŠ (snížení
počtu žáků na 1 pedagoga)
 ZUŠ v 5 obcích - Nýřany (detašované pracoviště
Město Touškov a Zbůch), Třemošná, Horní Bříza
(detašované pracoviště ZUŠ Kralovice)
 V území jsou 3 Střediska volného času (Nýřany,
Třemošná, Horní Bříza)
 Pokles celkového počtu klientů soc. pracovníků
 Vysoká míra podpory místních spolků ze strany
většiny obcí
 Většina obcí v době pandemie mapovala soc.
situaci občanů
 Nárůst počtu osvojených dětí
 Nárůst počtu dětí v pěstounské péči a nárůst
počtu pěstounských rodin
 Nízký index ohrožení soc. vyloučením (1 obec
v ORP)
 Dobrá spolupráce sociálních pracovnic POÚ
s Odborem sociálním a zdravotním MÚ Nýřany

 Geografické a sídelní uspořádání ORP (periferní
území)
 V periferních částech území chybí základní
veřejné služby
 Nízký počet bytů – vysoký počet žádostí
 Hraniční kapacity MŠ
 Absence školního psychologa
 Kumulované funkce soc. pracovníků POÚ (kolize
funkcí) a nedostatečný prostor pro terénní soc.
práci vč. depistáže
 Umístění Odboru sociálního a zdravotního MÚ
Nýřany mimo ORP (Plzeň)
 Nárůst dětí odebraných z péče původní rodiny
 Nedostatečná kapacita sociálního bydlení, vč.
krizových a startovacích bytů
 Nedostatečná kapacita terénních soc. služeb a
dlouhá čekací doba (terénní programy, raná
péče, osobní asistence, odlehčovací služby)
 Nízká informovanost lékařů o soc. službách
(pediatři, praktici)
 Nepropustnost krajské sítě soc. služeb
 Problematické umístění dětí do speciálních tříd
 Nízká informovanost občanů o PnP
 Nízký zájem lékařů o spolupráci se soc. službami
 Nízké kapacity azylových domů (Plzeň)
 Chybí stacionáře a pobytové služby pro rodiny
s dětmi PAS
 Chybí následná péče pro klienty rané péče po
7. roce věku
 Chybí pečovatelská služba pro rodiny s dětmi
 Chybí pobytové zařízení pro specifické CS
(bezdomovci, osoby bez příjmů, závislé apod.)
 Nedostatečné kapacity SAS pro rodiny s dětmi
 Chybí dětští psychologové a psychiatři vč.
návazné rodinné terapie
 Nedostatečné kapacity adiktologické ambulance
 Chybí NZDM (Zbůch, Horní Bříza, Nýřany)
 Chybí DD se školou
 Nízká míra spolupráce samosprávy
s poskytovateli soc. služeb
 Nízká míra spolupráce bytového odboru MP se
soc. službami ohledně řešení situace dlužníků
 Nízké povědomí v území o tom, co jsou sociální služby
a jak fungují procesy sociálního zabezpečení
 Možnosti volnočasových aktivit pro děti (Všerubsko)
 Nedostatečná kapacita odborného sociálního
poradenství

Příležitosti

Ohrožení

 Aktivity místních spolků (zaměřit více na děti)
 Pravidelný pokles objemu vyplacených soc.
dávek (všechny kategorie)
 Vysoký podíl obcí v MAS
 Potenciál poskytovatelů soc. služeb v Plzni
 Potenciál soc. pracovníků POÚ k navázání
spolupráce se starosty obcí (informovanost,
spolupráce na případech)
 Navázání spolupráce mezi poskytovateli soc.
služeb a OSPOD při práci se společnými klienty
 Využití obecních zpravodajů pro informovanost
 Realizace plánů obcí v soc. oblasti
 Dlouhodobá realizace procesu komunitního
plánování sociálních služeb v regionu ORP
Nýřany vč. jeho výstupů (webové sekce o sociálních
službách, katalog služeb)
 Existence rozvojových plánů poskytovatelů
sociálních služeb pro cílovou skupinu a jejich
realizace
 Účast zástupců KÚ PK na KPSS
 Užší propojenost plánování na úrovni ORP a PK
 Distribuce letáků o soc. službách

 Zvýšený podíl nezaměstnaných osob v roce 2020
(pandemie)
 Minimální majetek obcí pro bytovou výstavbu
 Pokles pracovních míst v regionu, a to i pro OZP a
mladistvé
 Předčasný odchod žáků ze systému vzdělávání
 Mírný nárůst indexu kriminality v kategorii
trestných činů
 Nárůst počtu dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami v MŠ (zdravotní postižení)
 Nárůst počtu dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami v ZŠ (mentální postižení - vývojové
poruchy chování a učení)
 Nerovnosti ve vzdělání dětí v návaznosti na
distanční výuku v době pandemie
 Sladění profesního a soukromého života rodičů
v době pandemie
 Nárůst počtu klientů soc. kurátora (osoby
ohrožené sociálním vyloučením)
 Nízká aktivita mladých lidí v oblasti veřejného
života v obcích
 Nárůst problematiky neorganizované mládeže
v obcích (výtržnictví v době pandemie)
 Nedostatečné řešení nejčastějších problémů
v obcích – zadlužení občané, občané bez bydlení,
rizikové chování-drogy)
 5 obcí se SVL
 Nárůst příspěvků na zvl. pomůcku již u věkové
kategorie 8-17 let
 Nárůst sexuálních deliktů dětí (pandemie)
 Nárůst látkové i nelátkové závislosti u dětí
(pandemie)
 Nárůst případů alkoholové a drogové závislosti a
domácího násilí u dospělých (pandemie)
 Utlumení činnosti úřadů, lékařské péče a
terénních soc. služeb v době pandemie
 Utlumení informační kampaně některých
poskytovatelů soc. služeb (plné kapacity)

SWOT analýza byla sestavena v průběhu procesu komunitního plánování sociálních služeb na Nýřansku
při jednání u kulatého stolu účastníky pracovních skupin a upravena v rámci připomínkového řízení.
Dne 19. 5. 2021
Zpracoval: Eduard Šišpela, CpKP ZČ
Ověřila: Bc. Marie Hrečínová Prodanová, CpKP ZČ
SWOT analýza byla/nebyla v této podobě schválena členy řídící skupiny na 2. setkání dne 8. 9. 2021
v Nýřanech.

Projekt „Realizace komunitního plánování sociálních služeb na Nýřansku", je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního
rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015341.

