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SWOT ANALÝZA 
 

Silné stránky 

- Existence sociálního bytu v Dřevohosticích 

- Znalost obcí místních poměrů, obyvatel, jejich problémů 

- Preventivní akce zaměřené na seniory na předcházení trestné činnosti páchané na 

nich 

- Obecně závazné vyhlášky některých obcí o zákazu podomního prodeje a služeb  

- Zajištěné akreditované dluhové poradenství (služba ambulantní) Oblastní charitou 

Přerov  

- Charita a ČvT poskytují základní potraviny v rámci potravinové banky 

- Znovuzavedení veřejné služby  

 

Slabé stránky 

- Starostové menších obcí mají širokou agendu včetně sociální oblasti  

- Sociální služby (terénní programy pro osoby s návykovým jednáním, osoby 

předlužené i bez domova) jsou místně a časové nedostupné 

- Nedostatečná kapacita malometrážních bytů pro sociálně slabé občany  

- Nespolehlivost cílové skupiny – hrazení nájemného a dodržování pravidel 

- Absence služeb pro oběti domácího násilí 

- Nedostatečný zájem obcí o veřejnou službu z důvodu nedostatečných prostředků 

na zabezpečení administrace a jejího chodu  

 

Ohrožení 

- Legislativa – absence zákona o sociálním bydlení 

- Nejistota financování sociálních služeb  

- Nesoulad priorit členů zastupitelstev v obcích 

- Neregulovaný výkup nemovitostí za účelem jejich pronajímání sociálně slabým 

občanům za vysoké nájemné  

 

Příležitosti 

- Možnost posílení kapacity ČvT – terénní programy a SAS  

- Možnost posílení kapacity KAPPA HELP – terénní služby pro uživatele 

nealkoholových návykových látek a osoby blízké  

- Funkce kontaktního pracovníka na obcích a přenos informací na zastupitelstvo 

obce 

- Zajištění zvýšení informovanosti a povědomí o sociálních službách 

- Prohlubování spolupráce s Policií ČR 

- Prohloubení spolupráce subjektů v sociální oblasti 



- Možnost zařazení Centra pomoci a bezpečí (odborné sociální poradenství) do sítě 

sociální služeb OK (CS – oběti domácího násilí)  

- Možnost pravidelného informování a spolupráce s politickou reprezentací v obcích 

v sociální oblasti 

- Možnost využití institutu komunitního centra po provedené analýze lidského 

potenciálu 

 

 


