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SWOT ANALÝZA 
 

Silné stránky 

- V Dřevohosticích funguje Výchovný ústav a střední škola Dřevohostice 

- Rozvinutá spolková činnost pro děti a mládež v některých obcích 

- Podpora obcí v prorodinných a mezigeneračních aktivitách 

- Dostatek mateřských škol v mikroregionu 

- Fungující církevní domov Emanuel ve Staré Vsi  
- Dobrá spolupráce škol a školských zařízení, organizace kulturních aktivit školou 

pro obce 
 

 

Slabé stránky 

- V území absentuje SAS pro rodiny s dětmi 

- Nedostatečná finanční gramotnost obyvatelstva 

- Předávání špatných vzorců chování v rodinách z generace na generaci 

- Málo aktivní obyvatelstvo směrem k vytváření a využívání společných aktivit 

- Nerovnoměrně vytvořené zázemí pro komunitní aktivity (např. Nahošovice)  

- Zhoršená dopravní obslužnost v koncových obcích 

- Od nového roku bude chybět na území mikroregionu dětské zdravotní středisko  

- Absence individuálních venkovních sportovních volnočasových aktivit jako 

prevence rizikového chování dětí a mládeže (cyklostezky, dětská hřiště, 

sportoviště apod.) 

- Nedostatek vedoucích pracovníků pro spolkové a volnočasové aktivity 

- Dlouhé čekací doby při okamžité potřebě psychosociální pomoci a řešení 

specifických poruch u dětí a mládeže  

 

Ohrožení 

- Mladí vysokoškolsky vzdělaní lidé opouštějí mikroregion (využívají pracovních 

nabídek v krajských městech)  

- Nízká mediální gramotnost (schopnost čelit reklamě, bránit se dluhovým pastím) 
 

 

Příležitosti 

- Možnost zajištění SASRD 

- Existence kontaktních pracovníků na obcích pro zajištění lepší informovanosti 

o SSL 

- Možnost vybudování komunitního centra 



- Užší spolupráce s SO ORP Přerov v oblasti bydlení a služeb pro rodiny s dětmi 

a mládež 

- Možnost rozšíření preventivních programů, finanční gramotnosti, posílení 

sociálních kompetencí  

- Možnost vytvoření mateřských center na základě potřebnosti – poskytnutí 

obecních prostor 

- Možnost zřízení komunitních center na podporu aktivního soužití v obcích a zájmu 

o veřejné dění, dobrovolnictví – analýza prostředí 

- Možnost sdílení zkrácených pracovních úvazků pro matky na RD v  rámci 

mikroregionu 

- Možnost zvýšení podpory vedoucích pracovníků a materiálního zabezpečení 

spolkových a volnočasových aktivit 

- Možnost „nakoupit“ nízkoprahové zařízení pro rodiny s dětmi (ambulantní i terénní 

formou) 


