Návrh SWOT analýzy stávajícího systému sociálních (a návazných) služeb pro děti,
mládež, rodiny s dětmi a ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením na
Horšovskotýnsku
Silné stránky

Slabé stránky

 Sociální odbor má dobrou místní znalost 
sociální situace a potřeb na svém území
 Na území působí SAS pro rodiny s dětmi
 Velký nárůst úvazků asistentů pedagoga ve
školách a školkách













Chybí krizové bydlení pro lidi v bytové nouzi
v podobě azylového bydlení, krizového bytu
či lůžka, případně ubytovny s doplatkem na
bydlení
Nedostatek dostupných a sociálních bytů pro
cílovou skupinu
Absence noclehárny
Absence služeb zaměřených na drogovou
problematiku, problém proniknout mezi
uzavřené skupiny uživatelů
Problém s realizací asistovaných styků rodičů
s dětmi (realizace probíhá pouze
v Domažlicích – problematická časová a
dojezdová dostupnost služby)
V obcích v regionu je nedostatek
volnočasových aktivit a aktivit pro
neorganizované děti a mládež (chybějící
nízkoprahové zařízení) + chybí i prostor pro
aktivity (hřiště)
Nedostatečná kapacita odborného
sociálního poradenství (především pro
dluhovou problematiku)
Nezájem některých škol spolupracovat se
sociálními službami
Nedostatečná propojenost služeb a váznoucí
spolupráce a komunikace mezi subjekty
v soc. oblasti
Nízká informovanost cílové skupiny, lékařů i
starostů obcí o soc. službách

Příležitosti

Ohrožení














V regionu roste počet dětí do 14 let
Příprava komunitních center v Horšovském
Týně a Staňkově
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









Absence výstavby bytů včetně sociálních
(dotázané obce nevyjádřily potřebu a zájem
zajistit soc. bydlení)
Nárůst počtu cizinců
Existence sociálně vyloučených lokalit
v území (3 dle studie, 4 dle obcí)
Vysoká rozvodovost manželství v ČR
Pozvolný nárůst obyvatel v exekuci
(meziročně + 3,2 % = 39 osob)
Nižší úroveň dopravní obslužnosti (mimo
Horšovský Týn a východní část regionu)
představující omezení přístupu k zaměstnání
i službám
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 služeb a končící IP KÚ
PK
Stávající politická atmosféra v souvislosti se
sociálními službami či neziskovými
organizacemi

Vize:


V obcích na Horšovskotýnsku funguje společenství rodin, které vytvářejí zázemí pro děti i
staré lidi, a vytvářejí společensko-kulturní klima bezpečí v rámci obce. V regionu funguje
pravidelný klub s volnou kapacitou pro děti a mládež a je provozováno multifunkční hřiště
s in-line dráhou a prvky na posilování pro všechny. Pro rodiny i jednotlivce v krizi jsou
v místě dostupné služby a pobytová zařízení. V regionu je dostatek dostupného bydlení.
Dětské domovy připravují mladé lidi na samostatný život formou samostatného bydlení.
Školy v regionu jsou přístupné k prevenci šikany a dalších problémů dětí souvisejících
s jejich stigmatizací (přijetí individuality druhého).

