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Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením    

Datum: 5. 12. 2017 

 

SWOT ANALÝZA 
 

Silné stránky 

- Fungující Pečovatelská služba Čechy (působnost Čechy a Domaželice) 

- Fungující Charitní pečovatelská služba (Oblastní charita Přerov) na území MR 

Moštěnka vyjma obcí Bezuchov a Říkovice 

- Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Radkova Lhota  

- Na území MR působí zdravotní ošetřovatelská služba Domácí zdravotní péče 

(Oblastní charita Přerov) i soukromá domácí zdravotní péče 

- Fungování Senior Přerov zajišťující poskytování služeb pro rodinu a domácnost 

(OSVČ, působnost především Horní Moštěnice + okolí)  

- V území funguje půjčovna kompenzačních pomůcek (Oblastní charita Přerov, STP, 

Kopretina, FENO Přerov) 

- V Nemocnici Přerov působí sociální sestra zajišťující informování o sociálních 

službách 

- Fungující aktivizační programy pro seniory v obcích Želatovice, H. Moštěnice, 

Stará Ves, Beňov, ve Vlkoši funguje Klub seniorů a další 

- V Přerově funguje Alfa Handicap, zajišťující osobní asistenci pro osoby se 

zdravotním postižením, fungují i mimo Přerov  

- Organizace Spolu – aktivní setkávání seniorů (Oblastní charita Přerov)  

- Lázně Bochoř 

 

Slabé stránky 

- Nedostatečná kapacita zdravotní ošetřovatelské služby na území MR 

- Nedostatečná informovanost občanů o existenci sociálních a zdravotních služeb, 

návazných služeb a proseniorských aktivit  

- V obcích chybí kontaktní pracovník pro zajištění informovanosti v oblasti 

poskytování sociálních služeb  

- V části území chybí nabídka stravovacích služeb pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením 

- Nedostatek pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením  

- Chybí malometrážní byty pro soběstačné seniory  

- Nedostatečná kapacita pobytových sociálních služeb pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením se sníženou mírou soběstačnosti 

- Nedostatečná dopravní obslužnost, neřešená bezbariérovost u prostředků VHD  

- Nedostatečná kapacita doprovodů seniorů a osob zdravotně postižených 

- Absence zařízení pro osoby s nízkým věkem a demencí 

- Absence bezbariérové koupelny pro imobilní osoby žijící v domácím prostředí 

- Nedostatečná kapacita rehabilitačních pracovníků  

 

 



Ohrožení 

- Nesystémový přístup k zajištění zdravotní ošetřovatelské služby ze strany 

zdravotních pojišťoven ohrožující dostatečnou kapacitu dané služby v  území 

- Nesystémové spolufinancování sociálních služeb  

- Změny politických reprezentací na všech úrovních (obec, MPSV, MZd, MMR, kraj) 

– změny priorit 

- Zvyšování věku pro odchod do důchodu 

 

Příležitosti 

- Posílení toku informací o sociálních a zdravotních službách prostřednictvím sociální 

sestry působící v Nemocnici Přerov  

- Rozšíření individuální dopravy k lékaři a zpět (povolení k vjezdu do areálu 

Nemocnice) 

- Posílení spolupráce poskytovatelů služeb s lékaři 

- Možnost vyjednávání s obcemi o využití jejich prostor k realizaci bezbariérové 

koupelny pro imobilní osoby žijící v domácím prostředí (např. Bochoř – 

pečovatelský dům)  

- Oslovení možných subjektů k zajištění rehabilitačních služeb 

- Vytvoření e-katalogu sociálních a návazných služeb 

- Možnost vybudování KODUSů 

- Podpora dobrovolnictví formou formální í neformální (sousedská výpomoc) 

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

o veřejné dění, dobrovolnictví – analýza prostředí využitelnosti 

- Přenos informací o absenci zařízení pro osoby s nízkým věkem a demencí na OK 

- Možnost vyjednávání se zřizovatelem pobytového zařízení SSL o finančních 

možnostech umístění žadatelů s trvalým pobytem v jiné obci – požadavek zařízení 

na dar od obce, obec dále vymáhá po klientovi nebo jeho rodině  

- Spolupráce obcí při organizaci společných akcí pro seniory  

 


