
                                                                                                   
 

SWOT analýza stávajícího systému sociálních a návazných služeb na Přešticku  
pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Ve všech obcích je dostupná pečovatelská služba 
 V regionu je více poskytovatelů i služeb sociální 

péče zaměřených na cílovou skupinu (pobytové, 
ambulantní a terénní) 

 Místní poskytovatelé služeb jsou stabilní, snaží se 
rozvíjet a přizpůsobit potřebám cílové skupiny 

 V mnoha obcích Přešticka funguje dovoz obědů 
prostřednictvím firem  

 Sociální odbor aktivně navazuje kontakty 
s poskytovateli služeb z jiných regionů  

 Na Přešticku působí řada poskytovatelů z jiných 
regionů 

 V regionu je pro děti s poruchou autistického 
spektra ZŠ speciální a Praktická škola Diakonie 
ČCE Merklín 

 V regionu funguje kvalitní domácí péče 
(ošetřovatelská služba) 

 V regionu působí návazné služby (mobilní služba) 
 Fungující rodinná podpora a sousedská výpomoc  
 Ochota obcí finančně podporovat sociální služby 
 Obce jsou schopné svépomocně řešit problémy a 

některé obtížné životní situace občanů vlastními 
silami (krizové bydlení, mimořádné události, 
bariéry) 

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

 Pravidelné setkávání zástupců obcí Přešticka  
 Projekt MPSV ČR „Senioři v krajích“ 
 Projekt Diakonie ČCE „Pečuj doma“ 
 

 Pečovatelská služba běžně neposkytuje služby o 
víkendech, svátcích a ve večerních hodinách  

 V regionu chybí pobytové služby sociální péče pro 
seniory typu domovy pro seniory, domovy se 
zvláštním režimem, odlehčovací služby aj. 

 Chybí terénní odlehčovací služby 
 Nedostatečná osobní asistence v celém regionu 
 Chybí terénní hospicová péče 
 Chybí služby pro děti do 15 let se zdravotním 

postižením (osobní asistence, denní stacionář 
atd.) 

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

 Nedostatečná kapacita denního stacionáře pro 
seniory  

 Kapacita poskytovatele denního stacionáře není 
v základní síti  

 Problémy s umístěním seniorů do domovů pro 
seniory na jiném území 

 V regionu chybí doprava pro cílovou skupinu 
(např. senior taxi) 

 Absence pracovních míst pro osoby s postižením 
(např. chráněná dílna, podporované 
zaměstnávání) 

 Nevyužívání potenciálu spolupráce a návaznosti 
sociálních služeb 

 Špatná provázanost sociální a zdravotní oblasti 
 Nedostatečná spolupráce některých škol a 

sociálních služeb   
 Starostům chybí informace o nabídce a systému 

sociálních služeb  
 Lidé (klienti, rodiny) nejsou dostatečně 

informováni o možnostech využívání sociálních 
služeb 

 Nedostatek obvodních lékařů i specialistů 
(psychiatr, psycholog aj.) a terénní zdravotní 
služby 

 Nedostatek bezbariérových bytů  
 Není zajištěna dostatečná bezbariérovost území 

(Přeštice) 
PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

 Blízkost Plzně  
 V regionu probíhá KPSS - příležitost k intenzivnější 

spolupráci mezi poskytovateli služeb 
 Politika Plzeňského kraje je nastavena na rozvoj 

terénních služeb sociální péče  

 Stárnutí populace a zvyšování počtu 
nesoběstačných občanů a tím rostoucí počet 
potenciálních klientů  

 Nedostatek personálu v sociálních službách  
 Nedostatečné materiálně – technické vybavení 

služeb (např. auta v pečovatelské službě aj.) 



 Plány poskytovatelů sociálních a návazných 
služeb (navýšení kapacity, akreditace vzdělávání, 
zajištění bezbariérovosti, zřízení senior taxi aj.)   

 Plány obcí (výstavba Domova pro seniory, stavba 
malometrážních bytů pro seniory, rozšíření DPS 
atp.) 

 Vznik seniorských spolků (či spolků ZP) vzhledem 
k podpoře aktivizačních služeb apod. 

 Reforma psychiatrická péče a rozvoj 
multidisciplinárních terénních sociálně-
zdravotních týmů pro osoby s duševním 
onemocněním 

 Existence svazků obcí a místních akčních skupin 
 Existence dotačních titulů Obec přátelská 

seniorům a Obec přátelská rodině 

 Potencionální klienti nechtějí využívat služby 
z důvodu studu, ceny za službu atp. 

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

 Nedostatek finančních prostředků na realizaci 
rozvojových plánů poskytovatelů a obcí 

 Starostům obcí chybí metodická podpora ze 
strany Plzeňského kraje v uchopení služeb, 
v potřebách občanů apod.  

 

Vize rozvoje sociální oblasti pro seniory a osoby se zdravotním postižením na Přešticku 

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

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

Dostupné jsou veškeré služby (terénní, komunitní atd.), které umožňují lidem setrvat co nejdéle v domácím 

prostředí. Pečovatelská služba má dostatek personálu, aby mohla být dostupná od 7 do 19 hodin, a lidé nemuseli 

odcházet do pobytových služeb kvůli nedostatku péče. V regionu je dostupná také dostatečná aktivizace seniorů 

například formou klubů. Sociální služby mají zajištěnou finanční jistotu pro své fungování. Sociální a zdravotní sféra 

je propojena, mezi službami neexistuje konkurenční prostředí.  

V okresu Plzeň-jih existuje Centrum duševního zdraví s multidisciplinárním týmem složeným z psychiatra, 

psychologa, zdravotní sestry, sociálního pracovníka atd. Systém bydlení v regionu je funkční, umožní každému na 

bydlení dosáhnout. Zároveň je v regionu dostatek pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. 

Podporováni jsou také neformálně pečující, lidé kolem potřebných osob mají dostatek informací a podpory. Veřejný 

prostor je přizpůsoben obyvatelům, například z hlediska bezbariérovosti (zubní středisko atd.). 

Pracovníci v sociálních službách jsou profesionálové a dodržují základní principy sociálních služeb – subsidiaritu, 

návaznost služeb a využívají potenciál, který mají. Práce v sociálních službách je prestižní a je respektována 

společností. Do plánování sociálních služeb regionu jsou zapojeny také cílové skupiny a uživatelé služeb, nejen 

z hlediska jejich potřeb, ale také z hlediska toho, čím mohou do plánování přispět. 

 


