
                                                                                                   
 

SWOT analýza stávajícího systému sociálních a návazných služeb na Přešticku 
pro rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Existují návazné služby (potravinová pomoc, 
podpora pěstounských rodin) 

 Funguje Cochemská praxe (multioborová 
spolupráce)  

 Do regionu dojíždí za klienty poskytovatelé 
terénních sociálních služeb s rozšířenou 
působností  

 Obce vědí, kam se obrátit v případě řešení 
problémů v sociální oblasti (MÚ Přeštice) 

 Obce jsou schopné svépomocně řešit problémy 
a některé obtížné životní situace občanů 
vlastními silami (krizové bydlení, mimořádné 
události) 

 Existence mateřských center 
 Sociální odbor aktivně navazuje kontakty 

s poskytovateli služeb z jiných regionů 

 Absence místních sociálních služeb pro cílovou 
skupinu – klienti musí za službami dojíždět  

 Chybí nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a 
aktivity pro děti a mládež (nízkoprahové hřiště aj.) 

 V ORP chybí sociální služba odborné sociální 
poradenství zaměřené na širokou škálu problémů 
(v ambulantní i terénní formě) 

 Chybí bydlení pro rodiny v tísni (azylový dům, 
ubytovna)  

 Nedostatek podpora pro osoby opouštějící ústavní 
zařízení či výkon trestu (bydlení, služby) 

 Nedostatek bytů v Přešticích 
 Nedostatek obvodních lékařů i specialistů 

(psychiatr, psycholog aj.) 
 V regionu se nachází „bydlení na špatné adrese“ 
 V některých okrajových obcích je zhoršená 

možnost dopravy (do školy, do zaměstnání)  
 Starostům chybí informace o nabídce a systému 

sociálních služeb  
 Lidé (klienti, rodiny) nejsou dostatečně 

informováni o možnostech využívání sociálních 
služeb 

 Nedostatečná vzájemná propojenost obcí (chybí 
chodníky pro pěší) 

 Chybějící vnitřní prostor pro maminky s dětmi 
(herna), kde by se mohly společně potkat apod. 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

 Blízkost Plzně  
 V regionu probíhá KPSS - příležitost k intenzivnější 

spolupráci mezi poskytovateli služeb 
 Plány obcí (výstavba obecních bytů a bytů 

sociálního charakteru) 
 Diakonie Západ – poradna pro občany v nesnázích má 

možnost se rozšiřovat při finanční účasti obcí 
 Probíhá aktualizace územního plánu (chodníky, 

cyklotrasy, propojení obcí) 

 Mimořádné události (situace spojená s epidemií 
Covid-19 atp.) a jejich dopady (potencionální 
nárůst dluhové problematiky, nezaměstnanosti, 
problémů v rodinách, psychické problémy, sociální 
izolace aj.) 

 Rostoucí nezaměstnanost  
 Velký počet ubytoven převážně pro agenturní 

pracovní pracovníky 
 Starostům obcí chybí metodická podpora ze 

strany Plzeňského kraje v uchopení služeb, 
v potřebách občanů apod. 

 

 

Vize rozvoje sociální oblasti pro děti, mládež, rodiny s dětmi a ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením na 

Přešticku 

V regionu je k dispozici koordinátor komplexní péče, který má široký přehled o regionu (o službách, školství, 

zaměstnávání atd.) a je schopný zajistit pomoc a podporu občanům, nasměrovat je správným směrem. Zástupci 

obcí jsou dostatečně informování o sociálních službách, ví, jaké jsou poskytovány a jaké jsou k dispozici. Funguje 

komplexní systém podpory rodin s dětmi, v oblasti zdravotní i sociální péče, infrastruktury. Pro matky a rodiny 

s dětmi je k dispozici forma přechodného bydlení s doprovodnou službou, která pomáhá v případě krize a 

problémů. K dispozici je také dostatek hřišť, mateřských center, funguje také herna pro rodiny s dětmi s kavárnou, 

službou hlídání apod. K dispozici jsou i další služby, které mohou rodiny potřebovat, jako jsou poradenská centra, 



která jim poskytnou pomoc například v dočasných potížích. Dostupné je také sociální bydlení. Funguje dobrá 

provázanost a spolupráce mezi organizacemi poskytujícími kroužky a volnočasové aktivity. Jednotlivé obce jsou 

dostatečně a bezpečně propojené chodníky, cyklostezkami apod. 

 
 

 

 

 

 

 

 


