Návrh SWOT analýzy stávajícího systému sociálních (a návazných) služeb pro seniory a osoby se
zdravotním postižením na Horšovskotýnsku
Silné stránky

Slabé stránky

 V regionu jsou provozovány domy
s pečovatelskou službou (zjištěny 4)
 V regionu působí více poskytovatelů
terénních asistenčních sociálních služeb
(možnost pokrytí celého regionu kvalitními
terénními asistenčními službami)
 Pokrytí všech cílových skupin rané péče
poskytovanými službami
 Cenově dostupné služby (PS)

 Nedostatečná kapacita služeb pobytové
sociální rehabilitace, odborného soc. poradenství
(dluhová problematika) a pečovatelské služby HT
 Nedostatečné pokrytí celého regionu
kvalitními a finančně dostupnými terénními
službami v dostatečném rozsahu (zajištění péče
v odpoledních a večerních hodinách a o víkendu)
 Absence pobytových soc. služeb pro cílovou
skupinu (domov pro seniory a ubytování seniorů
s demencemi a psychiatrickým postižením)
 Chybějící dostupné a sociální byty pro
seniory a zdravotně postižené
 Nedostatečná kapacita DPS v regionu (převis
žadatelů o byty v DPS nad jejich počtem)
 V některých obcích v regionu je nedostatek
aktivit pro soběstačné seniory umožňující jim
společenský kontakt
 Nevyhovující prostory pro chráněnou dílnu
v Horšovském Týně – je řešeno
 Absence služeb pro osoby s psychiatrickým
onemocněním (psychiatrická péče, bydlení,
zaměstnávání)
 V souvislosti se službou chráněného bydlení
ve Staňkově nedůvěra občanů vůči službě a
problematické soužití klientů v obci
 Nedostatečná propojenost služeb a váznoucí
spolupráce a komunikace mezi subjekty v soc.
oblasti
 Nízká
informovanost
cílové
skupiny
(především senioři na vesnicích), lékařů i
starostů obcí o soc. službách (katalogy i pro
lékaře + větší zapojení obcí v informovanosti
lékařů)
 Bariéry v území (např. chybějící bezbariérový
společenský sál v Horšovském Týně)
 Malé povědomí lidí o možnostech
pečovatelské služby

Příležitosti

Ohrožení







Nastavení sociální politiky podporující
terénní asistenční služby pro seniory a
zdravotně postižené umožňující jim co
nejdelší setrvání v domácím prostředí
Ochota a vůle obcí řešit problematiku cílové
skupiny senioři (některé obce připravují
projekty na rozvoj služeb pro cílovou
skupinu)
Příprava komunitních center v Horšovském
Týně a Staňkově







Populace v území postupně stárne,
zvyšuje se index stáří i průměrný věk
2/3 obcí v území mají nepříznivý index
stáří
V regionu roste počet starobních,
invalidních i počet předčasných důchodů
Nárůst výplat příspěvků na péči a
mobilitu
Zadluženost seniorů v regionu (za rok
2017 bylo v exekuci 89 seniorů nad 65









Příprava zákona o sociálním bydlení
Finance z ESF
Realizace 3. etapy KPSS (podpora rozvoje
chybějících služeb, zvyšování informovanosti
a prohloubení spolupráce místních subjektů)
Naplňování schváleného KP na následující
období
Aktualizace krajského SPRSS (platnost od
ledna 2019)
Blízkost města Domažlice (dostupnost
stávajících služeb pro místní občany)
Komunální volby 2018









let, tj. 7 % z osob v exekuci)
Nárůst osob s psychiatrickým
onemocněním
Nedostatečná spolková činnost v území
zejména pro seniory
Nižší úroveň dopravní obslužnosti (mimo
Horšovský Týn a východní část regionu)
Chybějící personální zdroje pro sociální
služby – kvalifikovaní sociální pracovníci
a pracovníci v sociálních službách
Komplikovaný systém financování
sociálních služeb včetně neexistence
pravidel pro vstup do základní krajské
sítě sociálních služeb

Stávající
politická
atmosféra
v souvislosti se sociálními službami či
neziskovými organizacemi.

Vize:


Díky základní roli státu jsou zajištěny stejné možnosti a péče o seniory a zdravotně
postižené ve městech a na venkově. V regionu je pro občany zajištěna dobrá dopravní
dostupnost a bezbariérové prostředí. Pro seniory a osoby se zdravotním postižením všech
věkových kategorií jsou zajištěny dostupné terénní služby (PS, OA, odlehčovací služby),
které jim umožní žít ve svém domácím prostředí či žít co nejvíce samostatný život. Pro
rodiče se sníženou soběstačností se zdravotně postiženým členem rodiny je zajištěna péče
tak, aby mohli dále žít spolu. Senioři mají prostor pro setkávání, společné aktivity a mají
možnost využití IT (knihovna v HT). V regionu jsou kvalitní a finančně dostupné pobytové
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, jejichž nesoběstačnost jim již
neumožňuje žít ve své domácnosti.

